
     

formação em Ciências Sociais e Políticas, pela Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo, não aprisionou Adélia
Franceschini, presidente da Franceschini Análises de Mercado
e também diretora da Anep - Associação Nacional de

Empresas de Pesquisa, ao academicismo.
Desde o ano passado vem se materializando a fusão da men-

cionada Anep com a Abipeme- Associação Brasileira dos Institutos
de Pesquisa de Mercado para a reparação de um cisma ocorrido há
mais de 10 anos e formação da Abep - Associação Brasileira de
Pesquisa de Mercado. A nova entidade surge como um órgão
forte, com a missão de normatizar o setor, garantindo benefícios
não só às empresas que dele fazem parte, mas à atividade de pes-
quisa em geral e às demais companhias usuárias desse serviço.

Nesta entrevista, Adélia Franceschini, cuja carreira iniciou-se
como freelancer em institutos de pesquisa e depois se desenrolou
em importantes empresas, como o Metrô de São Paulo, no perío-
do de sua implantação, e veículos como o jornal O Estado de
S.Paulo, a revista Veja, TVA e MTV, comenta o processo de fusão,
o papel da nova entidade e os mercados para os quais empresas
como a sua atuam. Franceschini confessa ter espírito gregário, afir-
mação que não deve ser, entretanto, lida como "gostar de ser mais
uma no grupo", ela gosta sim de ter a visão geral, do conjunto,
mas sob o ponto de vista de quem está na liderança da grei.

ABOUT - Além da oficialização da Abep, quais outros problemas
do mercado brasileiro de pesquisas você gostaria de ver soluciona-
dos em 2004?

ADÉLIA FRANCESCHINI - Em 2004, algumas vertentes vão ficar mais
claras, do ponto de vista do conhecimento, de tomada de decisões
baseadas em dados, teremos um Brasil um pouco mais conhecido,
mais discutido. Vamos fazer um Congresso, em março deste ano,
para analisar o alto contraste brasileiro, porque nós, que somos de
uma classe média e vivemos em São Paulo, não conhecemos o
Brasil. Notamos, cada vez mais, que os clientes não conhecem um
Brasil que tem 7 milhões de casas sem banheiro, o que afeta cerca
de 30 milhões de pessoas! Estamos falando de brasileiros como
nós, mas que vivem uma vida absolutamente diferente, dentro de
uma exclusão social e econômica enorme. Há várias coisas para
serem resolvidas no País. Por outro lado, há localidades emergen-
tes, que estão se desenvolvendo e vão requerer distribuição dife-
rente, infra-estrutura e dados, que vão dar maior amplidão ao
retrato que temos do Brasil. Nós todos da área de marketing preci-
samos ficar mais antenados para esses mercados que se abrem.

Para Adélia Franceschini, o grande desafio para as empresas do setor é fazer
pesquisas mais baratas, em menores prazos, mas disponibilizando um
conhecimento muito maior que antes

Somos colonizados por uma elite, primeiro francesa, depois ameri-
cana, muito pedante. O novo governo, querendo ou não, acabou
colocando o holofote sobre alguns problemas sociais que, mesmo
estando longe de serem resolvidos, têm, agora, a luz sobre eles.
Além de serem problemas, são oportunidades de mercado, para
quem souber entender, pesquisar e trabalhar.

ABOUT - Quais são as tendências que devem se consolidar em
2004: proliferação de pequenas e médias empresas ou concentra-
ção do negócio nas grandes corporações?

FRANCESCHINI - Estamos seguindo um caminho irreversível: hoje,
ter uma empresa e mantê-la aberta requer uma certa complexida-
de, ainda que seja uma empresa relativamente pequena. Mesmo
aqueles que fizeram grandes impérios, sem estudos, hoje já têm
filhos e netos no poder que também enfrentam esta complexida-
de. Esses novos capitães de empresas sabem que é preciso estudar
o mercado para tomar decisões; eles não arriscam. Temos hoje uma
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demanda imensa de médias e até pequenas empresas e, às vezes,

não sabemos atendê-la, porque estamos acostumados a ter como

interlocutores profissionais que falam a mesma língua que nós,

atuam nas áreas de pesquisa ou de marketing e estão cientes de

como elaborar um briefing e colocar os problemas todos dentro

de uma terminologia e, até mesmo, discutir questões técnicas. Nós,

profissionais de pesquisa, precisamos dar um salto, no sentido de

entender o mercado de marketing, o problema do cliente que não

fala a nossa língua e desenhar a solução.

ABOUT- De que maneira?

FRANCESCHINI - É uma mudança de paradigma, porque até aos

anos 90 atendíamos a grandes corporações, com grandes áreas de

pesquisa. Hoje, elas têm somente algumas poucas pessoas traba-

lhando nesse setor, com perfis de compradores, administradores da

compra, mais do que pesquisadores. A sobrecarga para o instituto

é muito maior, porque esse interlocutor não sabe discutir, com a

propriedade que antes muitas empresas tinham, a técnica, a meto-

dologia a ser empregada. Discute o custo, o prazo... De toda

forma, podemos dar essa contribuição à empresa, e estamos nos

preparando para tal. Por isso, temos feito ações como a aproxima-

ção com universidades, para melhorar o treinamento daqueles que

queiram ficar na carreira. Entretanto, nosso desafio é grande: fazer

pesquisa mais barata, em menor prazo e ter conhecimento muito

maior. No Brasil, temos um problema enorme de base: não temos,

ou temos pouco, muito menos que outros países, dados gerais de

consumo e de discriminação dos vários segmentos de mercado.

Mesmo dados oficiais, do governo, e que teoricamente deveriam

estar disponíveis, não estão. Por exemplo: todo mundo paga IPTU,

então deveríamos ter uma descrição das cidades, das metrópoles,

quais são as mais verticais, qual o número de apartamentos, o de

casas. O IBGE só agora, em 2003, soltou a descrição de microáreas

em todo o Brasil. Mesmo para aquilo que o cidadão paga e é regis-

trado e contado de alguma forma é difícil conseguir dados. Não

temos associações com cultura de aglutinar informações sobre seu

setor. Existem dados da Anfavea, da indústria automobilística, mas

foi a única que restou. Havia de serviços governamentais, de turis-

mo, mas, na época do Collor, o governo desmontou todas as

assessorias. A disponibilidade de dados gerais é muito pouca.

As instituições dizem dar muita importância à informação e ao

conhecimento, mas isso é sempre delegado a um terceiro, porque

poucas áreas se organizam para coletar e disponibilizar as informa-

ções básicas para todo o mercado.

Não se trata somente de ter o caminho tecnológico, mas uma

cultura, de valorizar a informação que detém. Somos um país

com cultura de modernidade na qual se tem o topo, mas não se

tem o chão.

ABOUT - Se comparado com outros países mais desenvolvidos

nesta área, como você avalia a quantidade e a qualidade das pes-

quisas de mercado realizadas no Brasil?

FRANCESCHINI-O Brasil é interessantíssimo, temos um serviço ban-

cário de primeiro mundo e um serviço de pesquisa de mercado ao

lado dos melhores do mundo. Até pelo fato de as grandes compa-

nhias multinacionais estarem aqui e há muito tempo requererem

um trabalho com qualidade primorosa, acabou-se formando um

quadro de profissionais especializados e dedicados, no mesmo

nível de ingleses, franceses e norte-americanos. Somos, às vezes,

até mais rigorosos que alguns países da economia central.

A pesquisa brasileira é valorizada não somente por seus profis-

sionais, mas também reconhecida lá fora; participamos de seminá-

rios internacionais, atuamos nas apresentações externas e temos

uma qualidade que não perde em nada para outros países. Além

disso, somos criativos, para lidar com pesquisa num país tão gran-

de e desequilibrado, instável. Claro que há países mais difíceis para

a pesquisa, como a índia, com seus 400 dialetos, cento e tantas lín-

guas, mas a pesquisa lá não é desenvolvida, enquanto aqui, sim.

ABOUT - O ramo da publicidade, por exemplo, poderia fazer

melhor uso das pesquisas, considerando que o setor passa por uma

crise de recursos escassos?

FRANCESCHINI - Esse é um assunto delicado, porque trata de um

ramo que perdeu muita credibilidade e, conseqüentemente, muita

receita. Criou-se uma indisposição de manter e contratar pesquisa,

a ponto de o Cenp ter feito um trabalho de obrigatoriedade de

posse de dados mínimos de audiência para as agências serem cer-

tificadas. Entretanto, a gente não nota crescimento por aí, muito

pelo contrário. Esse decréscimo do mercado da propaganda pas-

sou a pesquisa quase que totalmente para as mãos do anunciante.

Posso falar pelo meu instituto: aqui, o número de solicitações de

agências de propaganda caiu para um décimo do que era.

Os anunciantes mudaram de mãos, as empresas foram vendidas

e vieram outras culturas; houve um enxugamento bárbaro de ver-

bas, de maneira geral.

Quando você é um grande investidor e vai a um banco qualquer

e coloca alguns milhões de dólares de investimento em qualquer ti-
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po de ação, todos os meses o banco fornece relatórios enormes

sobre o que aconteceu com aquele dinheirão investido. No fim do

ano, você tem nas mãos um livro, que mal consegue carregar de

tão pesado, sobre como ele aplicou e qual foi o desempenho do

seu investimento versus a média do mercado, versus aquela cate-

goria, versus outros bancos etc. Vejo a propaganda como investi-

mento, mas a indústria da propaganda não se incomodou em con-

feccionar o seu relatório da efetividade do investimento feito pelo

anunciante. E quando as empresas mudaram de mãos, e de para-

digmas, a verba de propaganda sumiu, porque quando se pergun-

tava: "mas por que tenho de investir 5, 10 ou 20% do valor da

minha receita?", não havia um cristão que soubesse responder. A

agência poderia até saber, contudo não foi perguntado a ela, mas

sim aos próprios executivos de anunciantes.

Além disso, num momento em que os construtores das grandes

marcas não estavam mais lá para contar como fizeram aquelas

marcas, os novos, que encontraram marcas prontas, acharam que

não precisavam mais investir. Vejo gente defendendo a troca da

propaganda por outros instrumentos, quando na verdade deve

existir uma sinergia entre ela e esses instrumentos. Perdeu-se a dis-

cussão do negócio como investimento, passou-se ao custo e este

foi cortado.

ABOUT - O que as agências devem fazer agora?

FRANCESCHINI - As agências sofreram muito com isso e houve um

momento no qual elas estavam desarticuladas, não há mais a

indústria da propaganda, mas grandes egos da comunicação, cada

um num canto. Ninguém sai para dançar junto, e isso não dá baile!

Essa indústria saiu das mãos de homens de comunicação e foi

parar nas de criadores, excelentes, de grandes qualidades, mas

egocentrados, narcisísticos demais para pensar na indústria. Até os

anos 80, as empresas da área traçavam políticas comuns, defen-

dendo a indústria da propaganda, e hoje existem "seres superim-

portantes", mas cada um falando mal da peixaria do outro, e aí o

mercado de peixes inteiro vai-se embora. A indústria anunciante

pôs em xeque o investimento que fazia, e a resposta, vinda da

indústria da propaganda, foi frágil. E agora vai demorar um certo

tempo para perceberem que não dá para cortar essa verba toda,

que é possível otimizar.

ABOUT -As duas entidades — Anep e Abipeme — estavam "cin-

didas" ou atuavam paralelamente?

FRANCESCHINI - A Abipeme é muito anterior à Anep e há 12

anos ocorreu uma cisão em função de uma discussão sobre um

problema hoje totalmente superado: o critério de classificação

econômica. Na época, existia o critério Abipeme; houve uma

proposta, dentro da própria entidade, de se elaborar um novo

critério, sugestão aprovada por alguns, mas rejeitada por outros

tantos, gerando daí a cisão e a formação da Anep. Os maiores

institutos, como Nielsen e Ibope, foram para a Anep, mas não

aceitaram aquele critério, que teria de mexer em toda a base de

dados existente. Quando você cria um critério, para medir qual-

quer coisa, ele precisa ter longevidade e homogeneidade, para

aplicação. Quando se faz uma mudança muito drástica, você

perde a comparabilidade.

Naquela época, os grandes institutos julgaram ser necessário

melhorar o critério, normalmente revisto a cada dois anos. Ele foi

melhorado, com a criação do Critério Brasil, mas deixou-se de lado

aquele critério mais arrojado que gerou a cisão da Abipeme. O

Critério Brasil acabou sendo adotado por todo o mercado, tem

comparabilidade, uma história de 12 anos e acaba de ser revisado.

Ele continua sendo eficaz; não é tão bom quanto gostaríamos, mas

para que ele fosse excelente seria necessário que tivéssemos mais

informações sobre o Brasil.

ABOUT-Há quanto tempo essa aliança vinha sendo planejada?

FRANCESCHINI - Estávamos conversando já há cerca de dois

anos. Em 2003, passamos o ano inteiro trabalhando em cima

dessa fusão — tanto a diretoria da Anep como a da Abipeme.

Hoje, no mercado, há grandes desafios; o novo Código Civil nos

levou a mudar o estatuto das entidades. Além de implantar a

fusão, tivemos de fazê-la elaborando um novo estatuto, previsí-

vel no novo Código Civil. Entretanto, tudo está conforme, todos

assinaram o protocolo de intenção e agora é só uma questão de

realizar uma Assembléia Geral, para que todos referendem a

decisão. Quando se luta por uma posição, como se fez no pas-

sado, é preciso uma certa renovação de quadros, para que se

perdoe, se esmoreçam as desavenças, e isso está acontecendo,

para facilitar a aproximação. O pomo de discórdia deixou até de

ser cogitado pelo mercado.

ABOUT - Quais eram as principais diferenças entre as duas

entidades?

FRANCESCHINI - A discórdia foi o critério de classificação econô-

mica, mas quando a Anep foi lançada, pelos grandes institutos,

sua visão era mais empresarial. Temos um cacoete na nossa pro-

fissão meio acadêmico, tanto que até hoje chamamos as empre-

sas de "institutos" de pesquisa, sendo que estes são normal-

mente ligados a uma fundação, às universidades. A pesquisa

saiu do âmbito somente científico e universitário para o merca-

dológico. Esse cacoete faz com que muitas das empresas de pes-

quisa não se vejam como empresas, mas somente como uma

concentração de estudiosos — não deixamos de ser, mas há o

lado empresário.

Os grandes institutos, por sua dimensão, já tinham essa cons-

ciência empresarial — imagine o Ibope, com 7.000 funcionários!

Não é um clubinho, é uma empresa! Nossa postura era meio dife-

rente dos pequenos, que na época ficaram na Abipeme, mais aca-

dêmicos e que não desejavam se envolver com problemas merca-

dológicos ou mesmo de marketing. Hoje, todos temos consciência

de que estamos no mercado de marketing e precisamos entender

da propaganda, das ferramentas de comunicação em todas as suas

vertentes, sem perder a ética, sem perder a nossa formação. Só

precisamos aglutinar outras competências. ©
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