
S ubjetiva na mesma propor-
ção das informações que
busca para os clientes -

crenças, hábitos, atitudes, motiva-
ções, percepções—, a pesquisa qua-
litativa possui estrutura, custos e
formatos muito mais variáveis que
a quantitativa. Esta última tam-
bém tem diversidade de formatos
que obedecem às necessidades dos
clientes, mas certamente é estru-
turada sob padrões mais defini-
dos. Apesquisa qualitativa voltada
ao marketing é aplicada com su-
cesso há mais de 60 anos no mun-
do e está presente no Brasil desde
o final dos anos 50. Na prática, os
bens de consumo são os que mais
utilizam o modelo, que serve, po-
rém, a praticamente todos os gêne-
ros de produtos.

Mesmo com este grau de subje-
tividade, as pesquisas qualitativas
também precisam delimitar parâ-
metros a fim de que seus resultados

possam ser medidos. "Em média,
30 a 40 pessoas são envolvidas em
uma pesquisa qualitativa padrão",
diz Diva de Oliveira, diretora da
Recherche, acrescentando que es-
ses números se referem às DGs
(Discussões em Grupo), que po-
dem ter quatro sessões, geralmen-
te em uma única cidade, e tratar de
um produto ou assunto que não
requeira muitas variáveis na com-
posição da amostra.

A rigor, porém, o número de
consumidores não é de grande
relevância, porque o que interes-
sa são as percepções e a opinião.
"Ademais, uma quantidade exces-
siva de pessoas e de eventos, além
de ser muito oneroso não apre-
senta resultados práticos, pois as
tendências relevantes para a aná-
lise do problema em estudo via de
regra se repetem." Há muitos ou-
tros grupos, como os de retorno,
breves ou de maior extensão, os

criativos, com atividades interati-
vas, minigrupos, aqueles da mes-
ma comunidade, etc. "Já nas abor-
dagens individuais, o clássico são
as entrevistas em profundidade",
conta Diva, lembrando que tam-
bém cabem variações de pares,
tríades, casais.

A política descobriu a grande
utilidade da pesquisa quali e atu-
almente, a cada eleição, são ocu-
pados grandes contingentes de
pesquisadores. "Pode-se dizer que
a cultura da pesquisa quali vem se
estabelecendo na sociedade", diz
Iracema Nehmi, diretora da Kyra
Pesquisa & Consultoria. Para ela,
outro fator que interfere muito
no desenho da amostra é o target
do estudo, porque quanto maior
ele for, maior terá que ser a amos-
tra. "Por outro lado, se o cliente
precisa falar com um público
bastante segmentado, duas a três
DGs são suficientes."

Ametodologia de investigação
qualitativa tem suas origens no mo-
delo de estudo de caso oriundo da
disciplina de Psicologia, cuja carac-
terística é justamente a entrevista
com pequenas amostras, seja indi-
vidual ou de pequenos grupos. A
representatividade no sentido esta-
tístico perde a relevância. "É total-

A metodologia de
investigação qualitativa

tem suas origens no
modelo de estudo de

caso da Psicologia

mente errado pensar em quantifi-
car resultados obtidos numa amos-
tra quali, por maior que ela seja",
alerta Iracema.

Se o mercado é carente de
profissionais especializados, o
que se dirá da aplicação e condu-

cão desses tipos de pesquisa, que
necessitam de pessoas com gran-
de conhecimento do ser humano,
de marketing e de negócios de
uma forma geral. "É uma combi-
nação difícil de intuição e objetivi-
dade, além de boa capacidade de
comunicação interpessoal e prin-
cipalmente de analisar e traduzir
o pensamento e a percepção do
consumidor para o marketing na
forma de recomendações estraté-
gicas", diz Diva. Ou como diz Ira-
cema, "deve ser uma pessoa que
tenha a tendência ou a facilidade
de penetrar na alma humana".
Ela também concorda com sua
colega da Recherche que como
em todas as profissões, vários ou-
tros aspectos vão compor o "mix"
deste profissional. "Além da aná-
lise, a moderação e a forma de
comunicar os resultados são ou-
tros dois momentos-chave para
sua performance."
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ação". Segundo Iracema, ou-
tro custo que pesa é o de recru-
tamento dos participantes de
uma DG, por exemplo. "Mas
isso também pode ajudar a con-
ter gastos porque um bom e
confiável recrutamento viabi-
liza que a reduzida amostra de
uma quali traga as informações
corretas", explica.

As Discussões em Grupo de
maneira geral têm um custo

Iracema: é errado querer quantificar
os resultados da pesquisa quali

Mas será que tamanha comple-
xidade tem reflexo nos custos para
levar a cabo uma rodada de pesqui-
sa qualitativa? Eles
certamente
são variá-
veis e vão
depender
da metodolo-
gia a ser empregada no estudo, dos
locais e estruturas necessárias
para a sua realização, sem falar
dos profissionais que devem con-
duzi-lo. "Os custos de maior im-
pacto são relativos à mão-de-obra
de coleta e análise", acredita Diva,
acrescentando que geralmente
são maiores que os de infra-estru-
tura, "uma das razões dessa vari-

mais acessível do
que as entrevistas em profundi-

dade e observações ou métodos
interativos, exatamente por en-
volver menor número de horas
de análise e coleta de dados. "Eu
diria a um cliente para tomar cui-
dado se o custo de um trabalho
simples, de porte médio e na mes-
ma cidade, for inferior a R$ 4.000
ou superior a R$ 7.000 por gru-
po", orienta Diva. Ou seja, se for
barato deve-se suspeitar da quali-
dade final do resultado, e no se-

gundo caso, exceto em condições
especiais—tradução, estrutura es-
pecial ou target difícil de recrutar
—, estará pagando caro.

Sobre recrutamento de partici-
pantes para uma quali, o Código de
Ética em Pesquisa Qualitativa pres-
supõe a consulta prévia e a inclusão
posterior de todos os participantes
de qualis no banco de dados (CRQ)
criado e administrado pela Asso-
ciação Brasileira de Empresas de
Pesquisa (Abep). "Por meio dele é
possível saber o histórico de parti-
cipação da pessoa
em pesquisas nos

últimos seis anos,
incluindo data e assunto."

A medida visa garantir a
boa qualidade dos gru-

pos de participantes.

Quali por videoconferência
Avideoconferência não é novi-

dade no mundo corporativo, masa

pesquisa qualitativa utilizando esta

tecnologia, sim. O QualiBest reali-

zou uma experiência em setembro

de 2004 e obteve resultados ani-

madores. O objetivo foi testar a

realização de DGs (Discussões em

Grupo). Quatro profissionais do

setor— Diva Oliveira, Margot Hus-

chak, Marina Tschiptschin Francis-

co e Rosa Moyses — foram convi-

dadasa participar e moderar gru-

pos por meio dessa técnica. A idéia

partiu da diretora do QualiBest,

Daniela Daud, que se encarregou

de organizar e coordenar todo o

projeto. Foram recruta dos três gru-

pos de sete compradores e usuá-

rios de pesquisas de grandes em-

presas e agendas para participar

como respondentes. "Foi a primei-

ra vez que esses profissionais esti-

veram dentro de uma sala de espe-

lho sendo entrevistados", ressalta

Daniela. "Aparticipação foi maciça

devido ao interesse e a curio-

sidade", acrescenta.

A experiência foi feita nos escri-

tórios da On People, em dois ende-

reços diferentes. Em um dos locais

ficou a moderação e no outro os

participantes. As quatro modera-

doras disseram ter estranhado o

formato num primeiro momento,

mas não esconderam o entusiasmo

com a novidade. A videoconferên-

cia amplia as possibilidades das en-

trevistas qualitativas porque elimi-

na uma série de problemas como

falta de tempo e budget limitado.

Ou seja, os clientes podem acompa-

nhar um grupo em Porto Alegre de

manhã, outro à tarde em Recife e um

terceiro à noite no Rio. Por outro

lado, alguns clientes manifestaram

receio por uma certa artificialidade

entre o moderador e o grupo. "Acre-

dito que seja uma resistência natu-

ral ao novo", justifica Daniela, ad-

mitindo que será preciso repetir o

processo à exaustão para estabele-

ceras virtudes da nova técnica, seus

limites, sua aplicabilidade por tipos

de estudos, assuntos pesquisados

e grau de profundidade.

E m um prazo de dois ou três
anos o Gallup deve voltar a
realizar pesquisas de opinião

no Brasil, mesmo sendo esse seg-
mento uma atividade menos repre-
sentativa financeiramente, até mes-
mo em âmbito mundial. Atualmen-
te, 90% do faturamento do instituto
provém da Divisão de Consultoria e
Pesquisa. Essa unidade oferece estu-
dos em áreas como o marketing —
incluindo análise de marca e comu-
nicação, perfil de mercado, segmen-
tação e pacote de valores — e na
esfera organizacional, que abordam
temas como eficiência em vendas,
incentivos e desenvolvimento. "Há
ainda outra esfera que se apoia nes-
sas duas áreas e na qual trabalha-
mos com análises e recomenda-
ções que darão suporte à estratégia
e ao crescimento dos negócios e da
empresa", acrescenta Gustavo Oli-
veira, vice-presidente da operação
nacional do instituto. Segundo ele,
embora o Gallup trabalhe também
com a realização pura e simples de
pesquisas, há clientes que buscam
a empresa desejando exclusiva-
mente a consultoria, especialmen-
te na área organizacional.

A operação brasileira do Gallup
vem paulatinamente atuando em
nichos explorados pela corporação
em outros mercados. Por exemplo,

Oliveira: recomendações para estratégia de crescimento da empresa

a realização de cursos e ações de
qualificação(nos EUA existe um cam-
pus próprio para essa atividade) e o
lançamento de livros. "No exterior, o
instituto já lançou 12 livros. O último
deles liderou a lista dos mais vendi-
dos do New York Times, e está sendo
traduzido para ser lançado no Bra-
sil. " Este será o segundo livro lançado
pelo instituto no Brasil.

O Gallup deixou de realizar
pesquisas de opinião no mercado
brasileiro após reestruturação ini-
ciada em 1998, quando, seguindo
uma estratégia adotada também
em outros países, foi adquirida a
empresa local que tinha direito ao
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uso da marca. No mercado norte-
americano as pesquisas de opinião
continuam incluídas em seu por-
tfólio de serviços. "O Gallup tem
credibilidade mundial em pesqui-
sas de opinião. Em breve, retoma-
remos essa experiência no Brasil",
afirma Oliveira. Sem revelar os
índices de expansão registrados
em 2004, o vice-presidente do ins-
tituto prevê que em 2005 o Gallup
crescerá cerca de 80%, compara-
tivamente ao ano anterior. "Fize-
mos vários investimentos na em-
presa, especialmente em proces-
sos e pessoas, e o mercado estará
mais aquecido", acredita Oliveira.
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Promessa é divida
Instituto pretende voltar a realizar pesquisa de opinião por aqui
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