
Nova onda
Pesquisas via rede mundial de computadores
começam a ganhar terreno e confiança

M esmo enfrentando ainda al-
guma desconfiança, as pes-
quisas online ampliam gra-

dativamente seu espaço, sendo uti-
lizadas por uma quantidade cres-
cente de grandes empresas. E quem
disponibiliza essa ferramenta ga-
rante: além de possuir diferenciais
como maior agilidade e menor cus-
to, as pesquisas realizadas via inter-
net já contam com mecanismos
capazes de assegurar enorme qua-
lidade a seus resultados.

"O mercado de pesquisas onli-
ne evoluía cada ano", afirma Pedro
Guasti, diretor geral do e-bit. Ele
considera essa ferramenta já obri-
gatória para alguns mercados—es-
pecialmente aqueles baseados na
própria web, como comércio ele-
trônico e internet banking -, mas
diz também haver uso mais fre-
qüente em outras áreas. Por exem-
plo, entre as companhias cuja cer-
tificação ISO exige realização con-
tínua de pesquisas de qualidade.
Empresa de marketing digital que
tem na pesquisa online um de seus
ramos de atuação, o e-bit possui
clientes como Amencanas.com,
Banco Real, Braskem e Siemens,
entre outros. E Guasti prevê: este
ano sua empresa atuará em uma
quantidade de projetos de pesquisa
online pelo menos 15% superior
àquela verificada em 2003.

Já Daniela Chammas Daud, di-
retora do instituto Qualibest, afir-
ma que no ano passado o fatura-
mento de sua empresa cresceu
100%. "Estamos conseguindo
mostrar a internet como uma ex-

Pedro Guasti: evolução ano a ano

celente ferramenta para a realiza-
ção de pesquisas", ela diz. "E quem
compra uma vez esse gênero de
pesquisa compra novamente",
acrescenta Daniela. Na área de
pesquisas online, o Qualibest —
que também mescla grupos con-
vencionais e pesquisa via internet
-já atendeu Mercedes-Benz, Intel,
Banco Real, Nokia e Abbot, dentre
outros clientes.

Empresas como Brasil Tele-
com, Natura, Avon, Editora Abril e
Telemar já demandaram pesquisas
via internet do Enfoque, que hoje
retira desse segmento cerca de 5%
de seu faturamento. Mas, segundo
Zilda Knoploch, presidenta desse
instituto, se no ano passado os ne-
gócios totais do Enfoque cresce-
ram 9%, na área de estudos online
esse índice atingiu apenas 5%. Para
2004, porém, há a perspectiva de
um índice similar de expansão —
15% - nas duas áreas. Apesar de
considerar não haver ainda uma
resposta mercadológica condizen-

O que vem por aí
As principais novidades na tec-

nologia da pesquisa concentram-se
hoje na área metodológica, afirma
Luiz Sá Lucas, diretor técnico do ins-
tituto IDS. Ele cita, dentre essas no-
vidades, métodos denominados
MCMC (Markov Chain Monte Cario).
"Eles exigem um esforço computa-
cional viável apenas com a atual ve-
locidade de processamento",diz.
Segundo Lucas, através dessas téc-
nicas é possível desenvolver mode-
los preditivos com parâmetros indi-
viduais — cada respondente tem
seus próprios parâmetros estimados
—, ao contrário do que ocorria an-
tes, quando eram utilizados coefici-
entes médios para todos os entre-
vistados. Lucas cita ainda, como ou-
tra área "nova e interessante" nas
metodologias de pesquisa, a técni-
ca denominada MaxDiffs, que per-
mite desenvolver escalas muito me-

nos propensas a sofrer distorções.
Já Paulo Carramenha, diretor-

presidente da Research Internatio-
nal, localiza a maior evolução na tec-
nologia da pesquisa no item forma-
tos de relacionamento com os entre-

vistados, que evoluiu da simples utili-
zação de papel e caneta, passando pela
entrevista via telefone e pelas entre-
vistas telefônicas com resultados digi-
tados em sistemas informatizados,
para as atuais entrevistas pessoais com
resultados diretamente anotados em
computadores portáteis.

Carramenha cita os estudos onli-
ne como outra vertente da evolução
dessa tecnologia, que segundo ele ain-
da têm limitadores no Brasil, como a
baixa penetração da internet e sua ele-
vada concentração nas camadas soci-
ais de maior renda. "Não se pode hoje

Luiz Sá Lucas: principais novidades

já estão disponíveis no Brasil

te com o esforço do Enfoque na
disponibilização da pesquisa onli-
ne, Zilda diz existir realmente um
crescimento contínuo na utilização
dessa ferramenta. "A penetração
da internet vem aumentando no
Brasil, tornando este recurso mais
aplicável a um maior número de
perfis e situações de pesquisa", ela
explica.

QUALIDADE GARANTIDA
Os institutos que trabalham com

pesquisa online desenvolveram
uma série de mecanismos para su-
perar as restrições à utilização des-
sa alternativa, que ainda incluem
dúvidas sobre o controle da amos-
tra e a possibilidade de criação de
"respondentes profissionais", que
se especializariam em participar de
pesquisas via internet. Daniela con-
ta que, no Qualibest, tais dificulda-
des são contornadas com medidas
como a exigência do CPF dos res-
pondentes dos estudos e a repeti-
ção, por telefone, de parte das en-
trevistas realizadas na web, "E du-
rante as pesquisas via chat telefona-
mos para os participantes para con-
firmar sua identidade", acrescenta.

Já Zilda afirma haver a prática
habitual da confirmação, geralmen-
te telefônica—e atingindo cerca de
30% da amostra -, para controle
dos reais respondentes de um estu-
do online. Já quanto aos "respon-
dentes profissionais", segundo ela,
o envio dos questionários é feito
para uma amostra que evita que um
mesmo respondente participe de
dois estudos em um curto período

pensar em usar a web para uma pes-
quisa focada em donas-de-casa, por
exemplo. Mas isso é apenas questão
de tempo, e de um tempo não muito
longo", ele crê. Na opinião de Carra-
menha, "essas tecnologias vêm ao
encontro de uma necessidade, pois
a cada dia será mais difícil um conta-
to direto com os entrevistados".

Também Lucas vê a internet como
possível aliada no combate ao pro-
blema da crescente dificuldade de
acesso aos entrevistados, embora
considere a plena utilização dessa al-
ternativa ainda dependente da reso-
lução de algumas questões, como o
quesito controle da amostra. Segun-
do ele, "no Brasil a dificuldade de
acesso não é tão grave como em ou-
tros países, onde a recusa tem se in-
tensificado bastante".

De acordo com o diretor da IDS,
as principais novidades na tecnolo-
gia das pesquisas estão já disponí-
veis no mercado brasileiro. "Uma das
grandes vantagens da globalização

é que o conhecimento, uma vez dis-
ponível pela globalização das infor-
mações, pode ser rapidamente assi-
milado e posto em prática por qual-
quer um que se disponha ao esforço
da assimilação", diz Lucas.

de tempo. Ela crê na probabilidade
de existência de respondentes pro-
fissionais a pesquisas feitas há al-
gum tempo, e sem nenhum crité-
rio, por sites que não tinham essa
especialização. "Essa prática, fre-
qüente nos anos 2000 e 2001, criou
problemas para os institutos sérios,
que começaram mais devagar, pois
estavam se preparando para reali-
zar este tipo de pesquisa com a
metodologia e os controles corre-
tos", afirma Zilda.

O atual arsenal de ferramentas
de controle da qualidade das pes-
quisas online deverá ser brevemen-
te reforçado pela ampliação do em-
prego da assinatura digital. "Por
enquanto ela é utilizada basicamen-
te por empresas, mas no futuro
todos terão sua assinatura digital, e
aí ela será um elemento importante
na garantia da qualidade das infor-
mações das pesquisas realizadas
via internet", prevê Guasti. Segun-
do ele, o e-bit mantém hoje 250 mil
internautas cadastrados para area-
lização de estudos online; no En-
quete e no Qualibest, esse número
atinge, respectivamente, 100 mil e
28 mil pessoas.

FORMATOS ADEQUADOS
A pesquisa online, na opinião

de Daniela, ajusta-se tanto aos es-
tudos quantitativos quanto aos qua-
litativos, que são realizados via
chat. Para ela, além de serem mais
ágeis, quando comparados aos
métodos convencionais, os estu-
dos qualitativos realizados pela
web têm uma vantagem adicional:
não há neles a imposição de um
líder, algo comum nos grupos de
discussão tradicionais, nos quais
quem fala ou se veste melhor, por
exemplo, influencia a opinião dos
demais. "Na frente de um compu-
tador, as pessoas soltam-se mais",
acredita a diretora do Qualibest.
De acordo com ela, quando o pú-
blico-alvo de um estudo coincide
com o público básico da própria
web, "não há mais por que não
realizar o estudo via internet".
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Daniela Chammas Daud:

quem compra uma vez, repete

Mas Zilda ainda qualifica os
estudos quantitativos mais adequa-
dos para realização via internet.
Ela cita, entre outros gêneros de
pesquisa para os quais a web se
mostra apropriada, aqueles que se
referem a temas da própria rede -
tais como hábitos de comércio ele-
trônico ou internet banking -, e
quase todos os estudos de transa-
ções feitas entre empresas. Segun-
do a presidenta do Enfoque, "quan-
do se necessita usar estímulos vi-
suais, nem sempre a internet é o
melhor meio, pois nem todos os
respondentes têm banda larga e
imagem e som são muito pesados
para integrar um questionário".

A internet não será, porém, o
destino final para o qual convergi-
rão todos os estudos, acredita Guas-
ti. "Ela é uma forma complementar
de pesquisa, que deve ser combina-
da com as demais modalidades",
diz. Mas essa "modalidade comple-
mentar" de pesquisa evolui não
apenas como negócio, mas tam-
bém nos formatos de sua realiza-
ção: Guasti conta já ter visto em
alguns eventos pesquisas realiza-
das com minúsculos computado-
res portáteis e diz já ocorrerem
enquetes por meio de celulares. "E
a utilização dessas tecnologias nas
pesquisas online crescerá, espe-
cialmente quando houver conver-
gência das mídias", ele prevê.
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