
 

 

 
São Paulo, 28 de junho de 2021 
 

O Ipec - Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda – divulgou recentemente os resultados 
da sua última pesquisa de avaliação do governo federal e de intenção de voto para as 
eleições presidenciais 2022, realizada em 141 municípios brasileiros, com amostra de 2.002 
pessoas, entre os dias 17 e 21 de junho.  
 
A partir da divulgação dos resultados desta pesquisa, o Ipec e sua CEO, Márcia Cavallari, tem 
sido alvos de falsas acusações e fake News, razão pela qual cabem os seguintes 
esclarecimentos: 
 

• O Ipec foi criado por ex-executivos do IBOPE Inteligência após o seu encerramento, 
atuando na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública 
e política.  

 

• Os acionistas do Ipec são profissionais de mercado e empresários, e não possuem 
qualquer relação ou vínculo partidário ou político.  
 

• No âmbito das operações investigadas pela Polícia Federal, Márcia Cavallari foi 
convidada, na posição de CEO do IBOPE Inteligência, com o único objetivo de prestar 
esclarecimentos referentes às pesquisas encomendadas pela JBS, que foram 
devidamente contratadas, executadas, entregues e pagas ao IBOPE Inteligência, quando 
ainda a legislação brasileira permitia que empresas do setor privado financiassem 
gastos de campanhas, dentre eles, as pesquisas. Frise-se que não há qualquer denúncia 
contra o IBOPE Inteligência, seus ex-executivos ou contra Márcia, que não responde e 
nunca respondeu a qualquer processo, apesar das fake news se utilizarem da sua 
contribuição no processo de investigação para tentarem denegrir sua imagem, sua 
credibilidade e seu notório reconhecimento no setor de pesquisa, onde atua há quase 
40 anos. 

 

• As pesquisas realizadas pelo Ipec adotam o mais alto rigor técnico e metogológico, e 
seus controles e processos são baseados nos requisitos da ISO 20.252 (Pesquisa). 
Somos regidos por padrões éticos da Associação Brasileira das Empresas de 
Pesquisa (ABEP) e da European Society of Opinion and Market Research (ESOMAR).  
 

O Ipec reitera que tomará, a seu tempo, as medidas cabíveis para proteger a honra de seus 
colaboradores no exercício de suas funções, e repudia veementemente as fakes News e 
qualquer discurso de ódio ou que vise confundir a opinião pública ou gerar intimidação. 
 
Nosso compromisso segue firme em entregar informação, conhecimento e insights, com 
qualidade e inovação, contribuindo para a construção de negócios e de uma sociedade mais 
sustentável. 
 
Atenciosamente; 
IPEC – Inteligência em Pesquisa e Consultoria. 



 

 

 


