
Demanda reprimida
Eleições municipais e expectativa de melhoria no quadro econômico
do País fazem setor de pesquisas crer em expressiva expansão neste ano

S e nos resultados financeiros
mais imediatos 2003 não foi
exatamente um ano satisfa-

tório para o setor de pesquisas,
parece ao menos ter havido, nesse
período, uma consolidação ainda
mais intensa dessa atividade como
ingrediente indispensável às estra-
tégias empresariais. E, conjugando
fatores como um cenário econômi-
co mais favorável, a ocorrência de
um ano eleitoral e a reunificação de
suas entidades representativas, o
mercado de pesquisas deve, em
2004, viver uma fase mais positiva.

Mesmo no campo estrito dos
negócios, 2003 não pode ser quali-
ficado como um ano ruim para o
mercado brasileiro de pesquisas.
Pelas estimativas da extinta Associ-
ação Nacional de Empresas de Pes-
quisas (Anep), nesse período ele
faturou R$ 687 milhões, um cresci-
mento de 11% sobre os R$ 618
milhões registrados no ano ante-
rior (ver quadros pág. 5). É um valor
mais de duas vezes superior àquele
registrado há cinco anos.

Eduardo Schubert, ex-presi-
dente da Anep e atual presidente
da Associação Brasileira das Em-
presas de Pesquisas (Abep), acre-
dita que, num contexto mais geral
do marketing, no ano passado a
pesquisa foi uma das áreas menos
prejudicadas. "Mesmo nos contex-

Carramenha: empresas usam cada vez

mais a pesquisa para tomar decisão

tos mais complicados, as empre-
sas não podem prescindir de algu-
mas informações fundamentais
para seus negócios", ele explica.
Em 2002, o Brasil ocupava a 14a

posição no ranking mundial do
setor, com um investimento em
pesquisa, relativamente àquele
alocado em publicidade, similar
ao verificado nos Estados Unidos,
mas distante da média da maioria
dos países da Europa.

E realmente 2003 acabou sen-
do um ano "razoável" para o setor,
avalia Paulo Carramenha, diretor-
presidente da Research Internatio-
nal. Segundo ele, se nesse período
os negócios dos institutos não se
expandiram significativamente,
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houve ao menos a continuidade de
um processo no qual a pesquisa
ganha importância crescente.
"Além das multinacionais, as em-
presas brasileiras também usam
cada vez mais a pesquisa para auxi-
liar a tomada de decisão", diz Car-
ramenha. Segundo ele, no ano pas-

sado a Research Internacional ob-
teve um faturamento similar ao
registrado em 2002.

AMADURECIMENTO

Já a unidade Ibope Solution, do
Grupo Ibope, registrou no ano pas-
sado um crescimento nominal de

receita de 18%, afirma o diretor
executivo Nelsom Marangoni. Ele
também considera 2003 um ano
no qual a pesquisa fortaleceu-se
conceitualmente e credita esse for-
talecimento especialmente ao aten-
dimento da crescente demanda por
pensamento mais estratégico, mai-

or flexibilidade no desenho dos
projetos e mais ousadia na interpre-
tação das informações. "E em 2003
houve mais demanda em áreas
como branding, ponto-de-venda,
responsabilidade social e clima
organizacional", cita. Houve, po-
rém, de acordo com Marangoni,
queda acentuada nos estudos con-
tratados a partir do exterior.

Na opinião de Rodrigo Toni,
diretor geral do Grupo Ipsos, "no
ano passado o mercado brasileiro
de pesquisas passou por um pro-
cesso saudável de amadurecimen-
to". Ele cita, entre os pontos altos
desse processo, a criação da Abep
pela fusão entre a Anep e a Asso-
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ciação Brasileira de Empresas de
Pesquisa de Mercado (Abipeme).
"Entramos em 2004 fortalecidos e
prontos para o crescimento", crê.
Toni afirma que, comparativamen-
te a 2002, no ano passado o fatura-
mento da operação brasileira do
Grupo Ipsos cresceu 20%.

Mas, no campo estrito dos re-
sultados de negócios, 2003 deixará

poucas lembranças agradáveis em
grande parte do mercado brasilei-
ro de pesquisas. "Foi um dos piores
anos dos quais me lembro", afirma
Álvaro Ferraz, sócio-diretor da In-
dicator GfK. Segundo ele, nesse
período a evolução do faturamen-
to de seu instituto basicamente re-
pôs a variação da inflação.

"Pelas informações que recebi,

2003 foi um dos piores anos da
história do mercado brasileiro de
pesquisas", endossa Francisco José
de Toledo, diretor geral da Toledo
& Associados. "Foi um ano no qual
vivemos muito a expectativa do
futuro, e com isso os investimentos
acabaram suspensos", explica. Se-
gundo Toledo, em 2003 o fatura-
mento de seu instituto registrou
uma queda de 50%. "No ano passa-
do, só obtiveram algum resultado
os institutos que têm pesquisas re-
gulares. Quem vive de estudos ad
hoc(feitos sob encomenda) penou
muito", diz ele.

NOVOS PRODUTOS
Neste ano o horizonte de negóci-

os dos institutos de pesquisa mostra-
se mais promissor. Ferraz, por exem-
plo, projeta para este período um
crescimento de 27% na receita do
IndicatorGfK. "Mas parte disso refe-
re-se à reposição de inflação", ele
ressalva. Segundo Ferraz, este ano o
IndicatorGfK lançará cinco novas
metodologias de estudos ad hoc e um
novo painel de bens duráveís. "Tam-
bém investiremos bastante na gera-
ção de valor e no relacionamento
com os clientes", destaca ele.

Já Toledo prevê, para 2004, urn
crescimento de 30% nos negócios
de seu instituto. E ele coloca, como
elemento de comparação para esse
índice, o faturamento registrado
por sua empresa em 2002, pois a
queda do ano passado foi muito

Fotos: divulgação

Nelsom Marangoni: crescente
procura por pensamento estratégico

acentuada. Parte desse crescimen-
to decorrerá da presença da Tole-
do & Sr Associados no segmento dos
estudos eleitorais. "Mas também
atuaremos muito na área de pesqui-
sas econômicas -por exemplo com
indicadores de potencial de consu-
mo —e ingressaremos na pesquisa
de mídia, a começar pelos meios
impressos", ele destaca.

Na Research, segundo Carrame-
nha, há este ano uma meta de cresci-
mento de 10%. Ele crê que asgran-
desempresasjocaisemultinaáonais,
em 2004 investirão mais no gerenci-
amento de marcas e, com isso, aloca-
rão mais recursos em pesquisas. E, de
acordo com ele, ainda este ano será
lançada a operação brasileira do Ma-
rketingScienceCenter,uma unidade
de estudos sobre tecnologias e méto-
dos de obtenção da informação para
a qual a Research International já
mantém operações na Inglaterra e
em Cingapura. Segundo ele, essa uni-
dade cuidará também de todo o pro-

cessamento das informações da ope-
ração brasileira da Research Interna-
tional. "Atualmente, ainda realiza-
mos alguns processamentos em Lon-
dres", conta.

APOSTAS
No Ibope Solution, Marangoni

tem para esteanoumametaexpres-
siva de incremento de faturamento:
35%, no mínimo. "Mas acho que
2004 será um ano bom para todo o
mercado brasileiro de pesquisas,
que crescerá nominalmente pelo
menos 30%", acrescenta. Maran-
goni fundamenta essa previsão não
apenas no maior crescimento da
economia nacional, e na ocorrên-
cia de um ano eleitoral, mas tam-
bém na constatação da existência,
no Brasil, de uma grande demanda
reprimida e de várias categorias de
produtos com penetração ainda
baixa, além da perspectiva de retor-

Toni: mercado brasileiro passou por
um processo de amadurecimento

Câmera escondida
Câmeras disfarçadas nos ócu-

los utilizados pelos pesquisadores
enriquecem muito os estudos que

investigam o comportamento do
consumidor no ponto-de-venda,
acredita Paulo Wolf, diretorda PW,

empresa que disponibiliza esse
equipamento há cinco anos. Se-

Glasscam: óculos que captam
comportamentodo consumidor

gundo ele, além de serem imper-

ceptíveis para os pesquisados, es-

sas câmeras apresentam uma van-
tagem em relação a outros equipa-
mentosutilizadosnessegênerode
estudos, como câmeras disfarça-

das em canetas ou celulares: um
ângulodevisão muito maisfavorá-
vel, com o registro automático de
tudo o que é visto pelo pesquisa-
dor. "As informações obtidas com
esse equipamento captam toda a

emoção associada ao ato do con-
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A PW tem hoje duas câmeras/
óculos, que Wolf batizou como

Glasscams.Segundoele, esse equi-
pamento também pode ser utiliza-
do em estudos qualitativos realiza-
dos em locais públicos ou nas resi-
dênciasdeconsumidoresindicados

pelosclientes. E Wolf garante: ofato
de o entrevistado não

saber que está sendo
realizada a gravação

daquele contato não
gera nenhuma ques-
tãoéticaoulegal."Não
háousodaimagemdo

entrevistado, e sim a
análisedeumcompor-
tamento", ele diz.
"Além disso, realiza-

mos os estudos ape-
nasemáreasdeacesso

público, e todas as imagens são
analisadas pela PW antes de serem

enviadas aos clientes", revela.
Wolf afirma que nos últimos anos

a PW vem crescendo a taxas médias
anuais superiores a 30%. Segundo

ele, cada vez mais empresas deman-
dam seus serviços não apenas para
ações esporádicas, mas para estu-
dos mais regulares. Entre outros

clientesjáatendidos pela PW ele cita
Lew,Lara, Loducca, QG, Full Jazz,

AlmapBBDO, Pirelli, Gradiente, Ford,
HP, Volkswagen e microsoft.
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* Números relativos a 2001
** % verbas para pesquisa sobre o investimento publicitário

fonte: Esomar/Brasü: Anep e Projeto Inter-Meios

no dos investimentos internacionais
ao mercado brasileiro.

Marangoní afirma que a estraté-
gia de crescimento do ibope Solu-
tion estará este ano apoiada no de-
senvolvimento de metodologias
próprias, no investimento em tec-
nologia da informação, na busca
por acordos internacionais e na
oferta de sistemas de informação
sobre negócios. "Também acom-
panharemos a evolução da socie-
dade, pois essa evolução— porexem-
plo, com o aumento do número de
idosos, ou com mais gente moran-
do sozinha -, impulsiona a ativida-
de da pesquisa", diz.

Já Rodrigo Toni lista, entre as
prioridades do Grupo Ipsos, amai-
or exposição de sua área de pesqui-
sas qualitativas, que desde o final de
2003 tem uma diretoria específica.
Também está previsto, ainda para
este ano, o lançamento de uma
sexta unidade da operação brasilei-
ra do Ipsos, quejá conta com Ipsos-
ASI, Ipsos-Novaction, Ipsos-Loyal-
ty, Ipsos-Marplan e Ipsos-Opinion.
De acordo com Toni, essa nova
unidade disponibilizará serviços de
alto valor agregado e consultoria.
Ele crê haver hoje no mercado de
pesquisas demanda crescente por
trabalhos que tragam também a
percepção, a reflexão e a apresen-
tação de soluções. "Este é o único
caminho possível. Precisamos ser
parceiros estratégicos dos clientes",
afirma o diretor do Ipsos.

Cresce também, paralelamente
a essa maior procura por pesquisas
que avancem para além da mera
apresentação de dados, o espaço
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destinado aos estudosproprietários.
"Os clientes parecem se sentir mais
confortáveis quando a empresa de
pesquisa pode oferecer técnicas pró-
prias já testadas e validadas interna-
cionalmente e em nosso mercado",
justifica Carramenha. Ele cita, entre
os modelos de pesquisa atualmente
com maior demanda, as avaliações
de comunicação, de marcas, poten-
cial de consumo, satisfação de clien-
tes, lealdade de consumidores e elas-
ticidade de preços, entre outros.
"Também é hoje muito valorizada a
predição de volumes de comerciali-
zação", acrescenta.

Ferraz, do IndicatorGfk, acre-
dita haver hoje potencial para cres-
cimento superior à média do mer-
cado nas áreas de pesquisas de satis-
fação e desempenho, qualidade de
serviço e pesquisa da comunica-
ção. "Também devem ganhar espa-
ço pesquisas mais sociais, nas quais
as pessoas são olhadas não apenas
como consumidores, mas também
como cidadãos", diz.Já Marangoni
cita, entre os gêneros de estudos
que vêm ganhando mais investi-
mentos, os qualitativos, as pesqui-
sas eleitorais, as sobre construção
de marcas, satisfação do consumi-
dor, rastreamento e pesquisas es-
tratégicas. "E vêm perdendo espa-
ço os pré-testes de comunicação,
testes de embalagem e pesquisas de
imagem", complementa.

OFERTA EM DEMASIA?
Segundo estimativas de Maran-

goni, algo entre 25 e 30 empresas
têm no atual mercado brasileiro de
pesquisas uma participação de

aproximadamente 80%.
E ele calcula existirem,
em todo o País, cerca de
500 institutos disputan-
do esse mercado. "Há ex-
cesso de oferta", diz o
diretor do Ibope Soluti-
on. "E haverá esse exces-
so enquanto não houver
especialização."

Mesmo trabalhando
com números diferentes
— calcula haver no Brasil
300 institutos —, Ferraz
referenda a tese de Ma-
rangoni. "Há uma grande

concentração de merca-
do nas mãos de alguns
institutos, e isso significa
possibilidade de excesso
de oferta em algumas áre-
as", diz. Para o diretor do
IndicatorGfK, um diferen-
cial altamente favorável
na disputa desse mercado
é a capacidade de atendi-
mento das necessidades
de clientes globalizados.
Já Toledo não vê oferta
superior à demanda no
mercado brasileiro de
pesquisas. Mas, para ele,
os institutos não podem
mais pensar apenas nos
mercados das principais
metrópoles do Pais, ha-
vendo a necessidade de
considerar a interioriza-
ção dos negócios e a atua-
ção nos mercados de

menor porte. "Assim como fizeram
as agências de propaganda, os insti-
tutos precisarão estar atentos a essa
realidade e, via parcerias ou coliga-
ções, buscar atuar também nesses
mercados", recomenda o diretor
da Toledo & Associados.

Carramenha, apesar de cons-
tatar ter havido nos últimos anos
um "surpreendente" aumento na
quantidade de institutos instala-
dos no País, crê haver mercado
para essa oferta, porque a deman-
da também vem aumentando. Ele
já vislumbra, nesse mercado, a

acentuação da segmentação, com
empresas especializando-se em de-
terminados tipos de trabalho ou
segmentos de clientes.

A FORÇADA UNIÃO

Mais que oferta excedente, o
mercado brasileiro de pesquisas
sofre hoje pela falta de unidade
entre seus integrantes, acredita

Rodrigo Toni. "Mas a defesa dos
interesses comuns avançou bastan-
te este ano, e já vejo a atividade mais
prestigiada." O diretor do Ipsos cita,
entre os temas que deveriam ser
debatidos pelos institutos, a ques-
tão trabalhista e a demonstração,
para determinados clientes, da pes-
quisa como uma atividade que não
é apenas uma commodity. Há tam-
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Força e fragilidade
das marcas

Uma pesquisa com mais de 1,6

mil entrevistas — cada uma delas

com média de duração superior a

duas horas — é uma das principais

apostas deste ano da estratégia de

expansão de negócios do Instituto

Global. Esse estudo começou a ser

comercializado no final de fevereiro

e, de acordo com Roberto Secches,

presidente da Global, abrange 145

categorias de produtos, nas quais

são avaliadas,entre outras coisas,a

força e a fragilidade das marcas no

confronto com o fator preço e quais

marcas têm mais possibilidades de,

a partir de alterações no preço, levar

o consumidor a mudar o local onde

realiza suas compras.

Secches associa os resultados

da Global no decorrer deste ano aos

resultados comerciais dessa pesqui-

sa, mas já acha possível prever, com-

parativamente a 2003, um incre-

mento de negócios igual ou supe-

rior a 25%. Ele conta que no ano

passado houve uma expressiva

ampliação da quantidade de cida-

des nas quais a Global trabalha com

equipes treinadas por seus próprios

profissionais. "Atualmente, atua-

mos com equipes próprias em mais

Roberto Secches: varejo ainda tem

amplo potencial de negócios

de cem cidades; até 2002, esse
número era de aproximadamente
20 municípios", afirma Secches.

Focada no varejo, a Global
também oferece, além deestudos
ad hoc (sob encomenda), servi-
ços como auditoria de distribui-
ção de peças promocionais, clien-
te-espião e pesquisa de preços,
entre outros. Na opinião do pre-
sidente, ainda há no varejo bra-
sileiro um amplo potencialdeex-
pansão para os negócios dosins-
titutos. "A disputa no grande
varejo hoje é enorme, e qualquer
detalhe é fundamental para gan-
ho ou perda de mercado", expli-
ca. "Além disso, o varejo é muito
amplo", acrescenta Secches.

bem, segundo ele, necessidade de
discussão das questões tributárias.
"Ainda temos um bom caminho
pela frente, mas estamos avançan-
do", crê Toni.

E a formalização, em feverei-
ro, da criação da Abep como enti-
dade única do setor de pesquisas
parece ser realmente um passo
decisivo na direção da defesa con-
junta dos interesses do setor. Schu-
bert, que assumiu a presidência da
Abep, crê que essa entidade unifi-
cada contribuirá signficativamen-
te para o incremento dos negócios
do setor porque, entre outras coi-
sas, ela congrega forças e talentos.
Ele também cita, entre os itens a
serem agora discutidos mais inten-
samente no âmbito da Abep, a

questão tributária t as relações
trabalhistas. "Apoiamos a propos-
ta da Sociedade Brasileira de Pes-
quisa de Mercado (SBPM) de regu-
lamentação da profissão de pes-
quisador", conta.

Para o presidente da Abep, a
realização do Congresso Brasilei-
ro de Pesquisa - Mercado, Opi-
nião e Mídia, que ocorre neste mês
de março, constituirá um marco
na trajetória do setor, mesmo por-
que seu tema — Brasil em Alto
Contraste: Conhecer É Preciso —
permitirá sua maior inserção na
sociedade brasileira. "A socieda-
de brasileira é muito complexa e
desigual, e o setor de pesquisas é
um leitor privilegiado dessa reali-
dade", finaliza.

6 - Pesquisa


