
Convívio do futuro com o passado
Câmeras especiais, palmtops conectados em rede e datamining são cada vez
mais utilizados, mas ainda não desbancaram os métodos tradicionais

A tecnologia é atualmente
ferramenta fundamental
para obter maior precisão

e rapidez na coleta e processa-
mento das informações. Os estu-
dos quantitativos são especial-
mente os que mais se beneficiam
com os avanços. De câmeras es-
peciais nos pontos-de-venda aos
palmtops para operação em cam-
po, muito se evoluiu para a efici-
ência dos serviços. Mas isso não
significa que as novidades tecno-
lógicas tenham destronado méto-
dos tradicionais. Pelo contrário,
foi encontrada uma forma de con-
vivência pacífica designada pelo
próprio mercado. Hoje, observa-
ções controladas sobre o consu-
mo nos pontos-de-venda - para
detectar a direção do olhar do
consumidor e verificar padrões
de comportamento, como a or-

dem de atributos para a escolha
do produto e comparações entre
concorrentes — são feitas igual-
mente tanto por pesquisadores
quanto por câmeras especiais.
Apesar do equipamento trazer o
recurso da documentação, alguns
institutos, como o Ibope, ainda
realizam esse trabalho mecanica-

Internet é importante
mas não alcança

públicos como as donas
de casa tradicionais

mente com resultados similares.
Ainda na coleta de dados, os

palmtops conectados em rede têm
sido eficientes quando o questio-
nário é fechado e as perguntas são
mais simples, com poucas alter-

Pesquisa é investimento ou despesa?
Não ha como contestar a im-

portância das pesquisas no dia-a-
dia das empresas, independente-
mente do tamanho, área de atua-
ção ou segmento. Entre tantos/ato-
res que podem influenciar a deci-
são de fazer ou não uma pesquisa
de mercado, as perguntas "quem",
"como" e "quando" certamente,
em muitas empresas, ainda não
possuem peso tão ou mais impor-
tante quanto o "quanto".

Os investimentos dedicados à
pesquisa de mercado nos orça-

mentos têm crescido a cada ano e ao
mesmo tempo sofrem com a vulne-
rabilidade do desempenho finan-
ceiro das organizações. Na Globo-
sat, quando fazemos uma pesquisa
com a finalidade de conhecer o per-
fil do nosso consumidor ou testar
um novo produto, os gastos são
vistos como investimento já que o
resultado deve embasar uma ação
extremamente positiva para a saú-
de financeira da empresa.

Entretanto, nos momentos nos
quais se faz necessária a redução

das despesas, a pesquisa é um dos
primeiros itens orçamentários a ser
cortado por que o "felling"e a "intui-
ção", acredita-se, podem ser as fer-
ramentas que trazem os mesmos
resultados que uma pesquisa traria.

Hoje, a televisão por assinatura
no mercado brasileiro e por conse-
qüência a Globosat e os seus canais
- utiliza pesquisas quantitativas e
qualitativas para entender melhoro
comportamento do seu telespecta-
dor no Brasil.

Os estudos são lidos e relidos

constantemente. A aplicação dos
resultados tem sido quase imedia-
ta, e as análises, compartilhadas
entre pessoas de áreas diferentes.
Esses estudos possibilitam pular
algumas etapas na construção de
uma grade de programação perfei-
tamente adequada às expectativas
do assinante.

Entretanto, independentemen-
te dos f atores financeiros envolvi-
dos, a aplicação do resultado de
uma pesquisa exige uma grande
dose de "desprendimento" por par-
te do gestor. Muitas vezes, por
insegurança, arrogância ou até
mesmo por motivos de interesse
estratégico da empresa, o decisor
escolhe um caminho adverso ao
apontado na pesquisa, mesmo que
ela tenha sido suficiente para in-
dicar a opção que com certeza iria
satisfazer ao consumidor na sua
totalidade.

Quando, então, a decisão toma-
da não produz o resultado espera-
do, a pesquisa muitas vezes é tida
como "culpada" do fracasso e então
é vista como despesa. Isso não sig-
nifica que encaramos as pesquisas
como um grande "oráculo" capaz
de resolver todas as dúvidas e pro-
blemas, mas certamente estamos
cada vez mais capacitados a discer-
nir os momentos em que uma pes-

quisa poderia servir como
orientadora de ações.

Esse exercício freqüente de
análise e entendimento das in-
formações é que traz a segurança
necessária para as decisões em-
basadas em pesquisas. Saber apli-
car o resultado de um estudo
exige não só entendimento da
informação em si, mas acima de
tudo uma dose de confiança na
qualidade da informação que só
se obtém com a avaliação crítica
do trabalho desenvolvido.

diretora de
marketing da Globosat
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nativas. Isso permite gerar tabula-
ção automática e resultados ime-
diatos, muito úteis em pesquisas
eleitorais, por exemplo. "Mas
quando as questões são mais com-
plexas, com matrizes de associa-
ção e rankings de respostas, o
equipamento não se revela ade-
quado", critica Nelsom Marango-
ni, diretor executivo do Ibope
Solution. Quando as respostas
são abertas, teria que ser feita uma
pré-codificação, o que acaba não
conferindo rapidez e flexibilida-
de ao processo.

A inovação também chegou
ao velho sistema CATI (Compu-
ter Assisted Telephone Intervi-
ewing), pesquisa feita por um
operador utilizando computa-
dor, adotada pela maioria dos
institutos. Nos últimos cinco
anos, o cliente acompanha as
entrevistas via web analisando os
dados com maior velocidade.
Aliás, a internet é considerada
um meio importante para o mer-
cado de pesquisas, mas a maior
dificuldade ainda é a amostra-
gem. Públicos como o das donas
de casa, por exemplo, ainda não
conseguem ser alcançados por
pesquisas virtuais (ver box As l O
Premissas da Pesquisa Online).

Com a baixa penetração em
alguns segmentos, esse recurso
ainda tem patinado como produ-
to para os institutos que atuam no
Brasil. Já empresas que possuem
listagens de clientes virtuais têm
maior receptividade, como é o
caso dos bancos e de todo o siste-
ma financeiro, em geral. "Lida-
mos mais com problemas de
amostragem que de tecnologia.
Realizamos muitas pesquisas via
web pelo Ibope E-Survey e temos
mais de 25 mil nomes de partici-
pantes cadastrados, mas esse sis-
tema não se aplica a todo tipo de
público", confirma Marangoni. O
E-Survey se utiliza do sistema in-
ternacional da GMI Software tan-
to para coleta quanto para geren-
ciamento de dados.

SALA DE ESPELHOS
Nas pesquisas qualitativas,

apesar da adoção das câmeras
especiais e da possibilidade até
de videoconferência para que os
clientes assistam às entrevistas à
distância, a preferência pela sala
de espelhos continua. E não se
trata apenas de tradição cultural
do setor. "O cliente quer vir ao
Brasil e checar ao vivo. A obser-
vação direta garante maior rique-
za de detalhes da complexidade
do comportamento dos entrevis-
tados. A visualização digital aca-
ba passando menos impacto",
diz Marangoni.

Outra ferramenta que não tem
sido muito usada é o datamining.
Apesar da contribuição dos sof-
twares de análise, os institutos
ainda não unem o CRM aos dados
das pesquisas. O problema esbar-
ra não só na questão do preço dos
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softwares para essa função, mas
também no tempo necessário
para fazer esse trabalho e na for-
mação de profissionais de pesqui-
sas especializados.

Na Ipsos, há
uma coordenação
central de tecno-
logia na França
que cuida de toda
a área de informá-
tica e suas aplica-
ções à pesquisa,
contando com a contribuição dos
escritórios da América do Norte.
Essas tecnologias permitem apli-
cações na coleta (laptop, palmtop

Dataming é pouco
usado por causa do

preço dos softwares e
do tempo de trabalho

ou web), no tratamento dos da-
dos (softwares de processamen-
to e análise estatística) e na entre-
ga dos resultados aos clientes (via
internet). O instituto também pos-

sui centros de de-
senvolvimento
de inovação em
ferramentas de
pesquisas na
América Latina,
América do Nor-
te e Europa.

De acordo com Rodrigo Toni,
diretor geral da Ipsos do Brasil, o
instituto tem capacidade de fazer
pesquisas online como as reali-

zadas nos EUA, em que todos os
testes de conceito são feitos onli-
ne e os testes de previsão volu-
métrica e outros estão migrando
rapidamente para a web. Entre
as inovações metodológicas es-
tão o uso da semiótica na análise
de pesquisas e o emprego de téc-
nicas que permitem decodificar
melhor as emoções dos consu-
midores. "Isso tudo é importante
para buscar respostas menos in-
fluenciadas pela racionalidade ou
para driblar respostas cheias de
viés do que é 'politicamente cor-
reto' ou 'socialmente desejável'",
afirma Toni.

Dentro do contexto de pro-
por novas ferramentas, a IDS atua
como instituto de pesquisa e tam-
bém como fornecedor para o
mercado do sistema Espri, que
permite análises sofisticadas dos
dados. O software é capaz de
tabular e gerar gráficos de análi-
ses multivariadas, checando as
diferenças que o consumidor vê
em cada marca. Mas para Luiz Sá
Lucas, diretor técnico da IDS,
diretor cultural da SBPM e dire-
tor da Abep no Rio, mais que
técnicas e sistemas, o conheci-
mento dos profissionais é que faz
a diferença nas pesquisas.
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