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Ética e qualidade aci
O estabelecimento do conselho de auto-regulamentação trará muitos benefícios às empresas de pesquisa

A inda neste ano o mercado
brasileiro de pesquisas
pode ter uma entidade,

formada por institutos e seus cli-
entes, para arbitragem das ques-
tões éticas e técnicas de sua ativi-
dade. Com alcance restrito aos
filiados da Abep (Associação Bra-
sileira de Empresas de Pesquisa),
pelo menos inicialmente ela não
terá autoridade similar à do Co-
nar (Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária),
cujas decisões até retiram campa-
nhas do ar. Mesmo assim os pro-
fissionais do setor desejam que
ela tenha efetivo poder disciplina-
dor, pois a Abep congrega as prin-
cipais empresas do mercado. Por
terem a credibilidade como um
de seus principais atributos, uma
simples advertência pública de
um conselho julgador de ques-
tões éticas e técnicas poderá ser
para elas extremamente nociva.

O início formal desse processo
de auto-regulamentação foi a cria-
ção, há cerca de dois anos, da Co-
missão Nacional de Ética em Pes-
quisa. Presidida por Nelsom Ma-
rangoni, diretor executivo do Ibo-
pe Solution, ela está encarregada
de estruturar o conselho, além de
analisar casos que envolvam a ética
ou a qualidade técnica na atividade
da pesquisa. Segundo Marangoni, a
comissão já reuniu os textos que
embasarão as análises da nova en-
tidade e está finalizando a monta-
gem de seus estatutos. Até o fim
deste primeiro semestre essa docu-
mentação deverá ser aprovada pela
diretoria da Abep. "Acredito que
ainda em 2005 o conselho estará
funcionando", prevê. E não será
composto apenas por institutos.
"Procuraremos representantes de
empresas compradoras de pesqui-
sas e de entidades como ABA (Asso-
ciação Brasileira de Anunciantes} e
Abap (Associação Brasileira de Agên-
cias de Publicidade)", acrescenta.

O novo conselho julgará recla-
mações apresentadas por institu-
tos, por seus clientes ou mesmo
por pessoas físicas. Terá também
função educacional ao publicar
relatórios sobre questões éticas e
técnicas da pesquisa, e atualizar as
informações relativas a esses te-
mas. "Terá um poder claríssimo
sobre os associados da Abep. Emi-
tiremos pareceres para quaisquer
reclamações que nos sejam apre-
sentadas. Caso seja ruim para um
instituto, esse parecer pode gerar
um sério problema de imagem",
avisa Marangoni. Além de discipli-
nar o setor, o processo de auto-
regulamentação do mercado brasi-
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leiro de pesquisas pode também
inibir tentativas de interferência
externa sobre a atividade. "Existem
no mundo várias tentativas de regu-
lamentação de atividades que po-
dem impactá-la, mesmo não direta-
mente voltadas à pesquisa, como o
telemarketing ou a proteção de
dados. A auto-regulamentação
pode ser a melhor maneira de dife-
renciar a pesquisa e protegê-la de
legislações equivocadas", diz Wal-
dyr Pilli, presidente do instituto

Larc. "Mas também queremos nos
certificar de que os profissionais da
atividade respeitem as melhores
posturas éticas e metodológicas."

Essa entidade poderá tornar os
clientes das em-
presas de pesqui-
sa mais atentos a
fatores como a ex-
pertise do segmen-
to. "Pode funcio-
nar como uma
certificação que

"Mercado será mais
disciplinado com a

regulamentação da
atividade do profissional

de pesquisa"

só será recebida por empresas real-
mente habilitadas a realizar essa
atividade", sonha Paulo Carrame-
nha, diretor-presidente da Resear-
ch International. Essa certificação

pode diferenciar
as empresas de
pesquisa de orga-
nizações que
também concor-
rem nesse merca-
do — como tele-
marketing e uni-

versidades — mas que não contam
com os mesmos padrões e contro-
les utilizados pelos institutos.

A auto-regulamentação gerará
sem dúvida benefícios para o se-
tor, que se tornará ainda mais dis-
ciplinado caso seja regulamenta-
da a atividade do profissional de
pesquisa. Um processo com essa
finalidade já tramita no Congresso
Nacional (ver box). Como o conse-
lho terá poder efetivo sobre os
filiados da Abep, é preciso consi-
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ma de tudo
Brasileiras, inclusive um maior volume de negócios

derar que os maiores problemas
surgem em empresas não associa-
das à entidade. "Tendo aprovada a
regulamentação de sua atividade,
os profissionais de pesquisa esta-
rão submetidos a um conselho ao
qual será possível recorrer em caso
de problema", dizjoão Francisco
Meira, diretor do Vox Populi. Auto-
regulamentação e regulamenta-
ção da atividade caminham para-
lelamente. Aprimeira medida pode
ser importante, mas ganhará mais
força com a segunda. "Senão ela
terá impacto apenas sobre os asso-
ciados da Abep", justifica Márcia
Cavallari, diretora executiva do
Ibope Opinião.

O primeiro passo para uma efe-
tiva disciplina do mercado de pes-
quisa é a regulamentação dessa ati-
vidade, com a subseqüente criação
de um sindicato patronal, acredita
o diretor geral da Toledo & Associa-
dos, Francisco José de Toledo. Além
de manter um comitê de ética apto
a julgar questões éticas ou técnicas,
esse sindicato geraria um benefício
mercadológico adicional materia-
lizado em um mercado mais cativo
para os institutos. "Atualmente mes-
mo empresas de engenharia ou fun-
dações associadas a universidades
fazem pesquisa, inclusive partici-
pando de concorrências públicas.
Um sindicato poderia exigir maior
definição sobre quem pode ou não
participar de uma concorrência",
afirma Toledo. Para ele, a unifica-
ção das entidades anteriormente
existentes (Anep e Abipeme) em
uma instituição única (Abep) pode
constituir o início do processo de
formação desse sindicato.

Como o setor já trabalha com
níveis técnicos e éticos bastante ele-
vados, o novo conselho poderá ser
pouco acionado, mesmo ao tornar
mais explícitos os padrões de atua-
ção. "Na verdade, na área das prá-
ticas comerciais há até mais proble-

Divulgação

mas a serem discutidos", pondera
Rodrigo Toni, diretor geral da Ipsos
Brasil. "Existe hoje muita pressão
das mesas de compra dos clientes.
A pesquisa é comprada quase como
commodity. Acho que deveriam ser
estabelecidos parâmetros de nego-

ciação", comenta. A reivindicação
do diretor da Ipsos está sendo aten-
dida: já há na Abep um comitê dis-
cutindo as práticas comerciais dos
institutos (verbox).

Não resta dúvida sobre quão
positiva é a busca por uma estrutu-

Divulgação

Pilli: diferenciar a pesquisa e protegê-la das legislações equivocadas

Marangoni: ainda em 2005 conselho
deverá entrar em funcionamento
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rã de autoregulamentação do mer-
cado de pesquisa, até mesmo para
os maiores compradores desse ser-
viço, que são agências e anuncian-
tes. "Todo setor se fortalece quan-
do seus membros se unem em tor-
no de um projeto que visa proteger
e defender a qualidade de seus
profissionais e de seus procedimen-
tos", considera Paula Rizzo, dire-
tora de planejamento estratégico
da Fischer América. "A falta de
regulamentação expõe os institu-
tos à disputa de mercado com
empresas de outros segmentos—
como web, recursos humanos e
relações públicas — que não são
sequer qualificadas para o traba-
lho a que se propõem. Isso preju-

o M&M

Carramenha: crivo do conselho pode
funcionar como uma certificação

dica os clientes
que contratam
seus serviços."

Aauto-regula-
mentação será
extremamente
positiva para ga-
rantir a qualidade
dos serviços dos
institutos e a dis-
ponibilidade de
informações so-
bre as novas em-
presas do setor. "O conselho vai
escancarar quem não tem qualida-
de em seu serviço e obrigará os que
têm a mantê-la. Além disso pode
endossar novos institutos, sobre os
quais os anunciantes querem infor-
mações", comemora Guilherme
Caldas de Castro, presidente do
comitê de inteligência competitiva
e pesquisa da ABA e gerente de
inteligência de marketing para a
América Latina da Michelin.

A decantada qualidade do ser-
viço prestado pelas empresas de
pesquisa não significa que tudo
são luzes, pois há ainda alguns
problemas a serem sanados. Mui-
tos institutos permitem a divulga-
ção de resultados de seus estudos
pelos clientes de forma inadequa-
da. "Também podem existir pro-
blemas nas amostras ou na for-
mulação das perguntas, que algu-
mas vezes direcionam o entrevis-

Arquivo M&M

Toledo: próximo passo é a criação de sindicato patronal

tado para uma determinada res-
posta", alerta Marangoni.

As regras da auto-regulamen-
tação do mercado brasileiro de
pesquisa devem ter como princi-
pais pilares os textos técnicos
editados pela Abep e o Código de
Ética do ICC/Esomar, elaborado
pela Sociedade Européia para Pes-
quisa de Opinião e Mercado e pela
Câmara Internacional de Comér-
cio, e atualmente seguido pelos
principais institutos do Brasil e de
vários outros países. E por que a
manutenção desse código em um
processo de auto-regulamentação
específico do mercado brasilei-
ro? "Ética é ética em qualquer
lugar. Além disso, temos todo o
poder de sugerir modificações e
adequações no código do ICC/
Esomar, que vem sendo trabalha-
do há 40 anos e é hoje adotado
universalmente", responde Pilli.
Mesmo não sendo o objetivo do
processo, o estabelecimento da
auto-regulamentação poderá ge-
rar benefícios comerciais para as
empresas de pesquisa, porque ao
forçar uma redução de erros e
falhas em seus serviços deixará os
clientes mais satisfeitos e em con-
seqüência tomará os usuários mais
freqüentes. "A auto-regulamenta-
ção deixará a atividade menos à
mercê de pressões indevidas por
parte de departamentos de com-
pra de clientes", acredita Toni.

Mas todo esse processo só será

Boas práticas comerciais
Simultaneamente ao processo

de formação do conselho de auto-

regulamentação, os institutos apro-

fundam as discussões para adoção

de parâmetros comerciais para en-

frentar um ambiente de negocia-

ções cada vez mais agressivo. Essas

discussões estão formalizadas no

Comitê de Boas Práticas Comerciais,

que foi criado em meados do ano

passado, na Abep. "Buscamos aci-

ma de tudo uma homogeneização

da linguagem. Vivemos hoje um cli-

ma muito competitivo, e pesquisa

não é commodity, é um serviço que

exige qualificação",avisa Sônia Bit-

tar, coordenadora desse comitê e

sócia-diretora da unidade de pes-

quisas da Gouvêa de Souza & MD. O

comitê debate temas como proprie-

dade intelectual, sistemas de cus-

teio e de acompanhamento de efi-

ciência e produtividade, mesa de

compras, cláusulas-padrão e con-

corrências públicas, entre outros.

Suas primeiras ações incluirão cur-

sos sobre definição de custos e ge-

renciamento de projetos. Na seqüên-

cia deverá ocorrer um fórum no qual

institutos e clientes debaterão os

vários fatores associados à contra-

tação de projetos de pesquisa.

Sônia acredita que a princípio

serão beneficiados os institutos de

menor porte, mas posteriormente

todo o mercado. "A homogeneiza-

ção da linguagem comercial interes-

sa a todos", garante. Há uma cres-

cente pressão dos clientes pela redu-

ção de preços, e torna-se comum a

adoção de formas mais agressivas de

negociação, como as chamadas me-

sas de compra e os leilões reversos.

Os próprios clientes dos institutos

hoje de mandariam dessas empresas

uma linguagem comercial padroni-

zada. "Existe nas empresas compra-

doras um novo perfil de profissio-

nal, que se envolve com múltiplas

atividades e tem cada vez menos

tempo", diz. "Por isso os maiores

incentivadoresdessetipodeinicia-

tiva são os próprios clientes, que

precisam ter ferramentas para for-

matação de editais e argumentação

interna para a escolha de profissio-

nais. Cabe às empresas de pesquisa

e à Abep fornecer instrumentos a

esse mercado", finaliza ela.

Sônia: comitê busca acima de tudo
uma homogeneização da linguagem

eficaz caso as decisões do conse-
lho se tornem públicas, pois so-
mente assim elas realmente terão
efeito disciplinador, acredita o di-
retor da ABA. "Também acho im-
portante a criação de mecanismos
e processos que permitam a um
instituto punido mostrar que pas-
sou a trabalhar dentro dos crité-
rios de qualidade definidos como

melhores", afirma Castro, suge-
rindo que o conselho de auto-regu-
lamentação do setor de pesquisas
poderia ainda lançar um selo de
qualidade que seria conferido às
empresas que seguissem seus cri-
térios. Nesse sentido, já existe um
processo internacional para cria-
ção de uma certificação ISO espe-
cífica para empresas de pesquisa.

Mercado fatura R$ 780 milhões
O mercado de pesquisa no Bra-

silvai bem. Ao menos os grandes

institutos se mostram satisfeitos

com os resultados comerciais ob-

tidos no ano passado. As proje-

ções para 2005tambémsãofeitas

sobre um cenário bastante favo-

rável. Nelsom Marangoni — dire-

tor executivo do Ibope Solution —

estima que, comparativamente a

2003, o mercado brasileiro de

pesquisa cresceu cerca de 20% em

2004, atingindo assim um fatura-

mento próximo dos R$ 780 mi-

lhões. No Ibope Solution o índice

de crescimento superou a casa dos

30%. "Para 2005 prevejo incre-

mento de 20% nos negócios do

Ibope Solution e de 10% nos ne-

gócios do mercado", acrescenta

Marangoni. No ano passado o cres-

cimento da Ipsos situou-se na fai-

xa entre 10% e 15%. "Acho que

2004 foi bom para todo o setor",

diz o diretor Rodrigo Toni.

Waldyr Pilli, diretor da Larc, con-

sidera 2004, "apesar de algumas flu-

tuações", um ano positivo para a

indústria de pesquisa,que manteve a

tendênda de crescimento acima da

taxa de expansão da economia. A Larc

faturou 20% a mais do que volume

registrado em 2003. O diretor geral

da Toledo & Associados, Francisco

José de Toledo, também se junta ao

coro que projeta para este ano um

bom desempenho dos institutos. "A

pesquisa de mercado crescerá, as

empresas sentem cada vez mais ne-

cessidade dessa ferramenta", acen-

tua ele, acrescentando que os seto-

res imobiliário e varejista tendem a

utilizar mais pesquisas em 2005. A

Toledo chegou muito perto dos R$ 4

milhões projetados para 2004 e deve

cresce pelo 20% neste ano.

Paulo Carramenha afirma que

na Research Internationalo cresci-

mento do ano passado superou os
5% inicialmente previstos, porém

ficou um pouco abaixo daquele

registrado pelo mercado. "Mas é

preciso considerar que, além de

2004 ter sido um ano de mudanças

e reestruturações, nós não traba-

lhamos com pesquisas eleitorais",

justifica. No Vox Populi, de acordo

com o diretor João Francisco Mei-

ra, descontando-se a sazonalida-

de gerada pelo trabalho nas elei-

ções, o crescimento em 2004 rela-

tivo ao ano anterior atingiu cerca

de 5%. Porém o desempenho pre-

visto para 2005 gera algum ceticis-

mo: "Espero queeste ano seja bom,

mas isso vai depender muito da

retomada dos investimentos do se-

tor produtivo, algo que ainda não

é certo", pondera.
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