
Luz no meio do túnel
Seja para direcionar ações ou checar se os objetivos estratégicos estão sendo

cumpridos, as empresas estão economizando tempo e dinheiro ao utilizar
pesquisas de comunicação corporativa.

P
roduzir informações
para o planejamento

na área de comuni-

cação é uma prática
de 68,8% das empresas. E esse

cenário se baseia na premissa de

que, se uma posição precisa ser
tomada num universo de
incertezas, quanto mais hori-

zontes houver para ajudar na
escolha do caminho a seguir,

melhor. Também no momento de

avaliar os programas e ações de
comunicação, 66,3% das organi-

zações recorrem à pesquisa. Para
conhecer melhor a prática,

a Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial
(ABERJE), por meio do Instituto

ABERJE de Pesquisa, fez um
mapeamento amplo e inédito,
coordenado por Suzel Figueiredo

e Paulo Nassar, contemplando
um ano de estudo em profundi-

dade. O projeto visou traçar um
panorama da força que a

pesquisa corporativa vem ga-
nhando nas organizações como
meio de planejar, avaliar e acom-

panhar a implantação de projetos

de comunicação. No estudo Uso
da Pesquisa na Comunicação
Corporativa, fo-ram ouvidas pre-
viamente 100 empresas sele-
cionadas no cadastro das 500
Melhores e Maiores da revista

Exame, analisadas a partir de um

questionário estruturado, com

Nara Damante

questões fechadas, encami-

nhadas por e-mail ao responsável
pela comunicação corporativa.

Mas logo o Instituto ABERJE
detectou a necessidade de dar
voz também as assessorias de

comunicação que muitas vezes
recomendam e, em alguns casos,
realizam processos de avaliação
(ver box na página 35). Foram

incluídas então, 40 assessorias
selecionadas entre os associados
da ABERJE, de diferentes
regiões do País, em entrevistas

pessoais. Como fornecedores
efetivos desse mercado, também

foram entrevistados 20 institutos
de pesquisa nacionais e interna-
cionais com atuação no Brasil,

como Ibope, Ipsos, Gallup,

Research International e
Indicator. Nas empresas con-

tatadas pelo Instituto ABERJE,
em 43,8% dos casos, a comuni-
cação corporativa tem o status de

gerência, enquanto para 33,8%
ela é uma diretoria independente.

Quando pensam em comuni-



cação corporativa como um todo,
29,4% das empresas utilizam

pesquisa para planejamento e
ações com o público interno,
seguida de 25% para ações junto
aos clientes e 20,6% para avaliar

os meios de comunicação que
utiliza. Em relação aos três últi-
mos anos, 32,5% dos entrevista-
dos revelaram que realizaram de

uma a três pesquisas corporati-
vas, já 23,8% fizeram de três a

cinco pesquisas, 8,8% de cinco a

sete e 27,5% responderam mais
de sete pesquisas. Ao fazer as
pesquisas de comunicação cor-
porativa, 70% disseram que as
fazem de forma conjunta com o

departamento de marketing da
empresa - o que é muito saudá-

vel na visão dos especialistas -,
enquanto 15% afirmaram que
trabalham juntos em todos os
projetos e 10% revelaram que a

área de comunicação institu-
cional trabalha sempre de forma
independente. Entre os pesquisa-
dos, 48,8% dispõem de um
departamento de pesquisa de

marketing. Quando se fala
em pesquisa de clima organi-
zacional, 41,3% das empresas
realizam estudos dessa natureza

todos os anos, enquanto 31,3%
disseram que fazem uma vez

a cada dois anos.
De acordo com Suzel

Figueiredo, diretora do Instituto
ABERJE de Pesquisa e do

Ideafix Estudos Corporativos, as
grandes empresas fazem
pesquisas tanto de comunicação
corporativa quanto de marketing

e de clima organizacional. Mas
ela ressalta que, se a aceitação da

pesquisa como indicador de

rumos para a comunicação vem
ocorrendo na prática, a definição
teórica do que seja esse estudo
ainda parece nebulosa, o que faz
com que empresas, institutos e

assessorias utilizem, às vezes,

denominações diferentes para
falar sobre o mesmo tema. Para
Suzel, o problema é que nem

sempre as assessorias que
realizam este tipo de trabalho

seguem algumas normas impor-
tantes na prática, que ajudam a
garantir a confiabilidade dos
resultados. Ela cita Arthur
Berger, autor do livro "Métodos

de pesquisa de comunicação e
mídia: introdução a estudos qua-

litativos e quantitativos", que
afirma que é preciso garantir o

anonimato dos entrevistados,
gravar e depois transcrever as

entrevistas, manter o foco das
perguntas - que devem ser

preparadas previamente -, e não
exprimir, seja de que maneira

for, julgamentos a respeito da
opinião dos entrevistados, o que
pode incentivá-los ou cons-
trangê-los. Isso quer dizer que é

preciso ser bastante detalhista e
utilizar procedimentos que

garantam que as opiniões dos

entrevistados sejam espontâneas,
sob pena dos resultados não
serem fiéis e do cliente não
voltar a realizar o trabalho.

"A pesquisa é uma atividade
técnica especializada, aparente-

mente simples, mas que deve ter
isenção por parte de quem for-
mulou, do entrevistador e do
avaliador; independência para
garantir a fidelidade das

respostas; e série histórica rea-
lizada com regularidade", expli-
ca Waldyr Pilli, presidente do
Latin American Research Center

(LARC) e representante no
Brasil da sociedade mundial de
pesquisadores de opinião e de

mercado, a Esomar. Aliás, a enti-
dade não se posiciona no que se
refere a quem deve ou não fazer
as pesquisas - até porque não se
trata de profissão regulamentada
-, mas em criar doutrinas e nor-

mas de qualidade para que os
estudos sejam feitos de forma
profissional, atendendo a requi-
sitos técnicos. Para Pilli, as
enquetes - sondagens ou levan-
tamentos de opinião sem respal-

do científico - feitas por profis-
sionais sem o devido preparo,

padecem de vícios e inconsistên-

cias, o que não quer dizer que
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não haja pesquisadores aptos

dentro das assessorias de
comunicação. Mas nem sempre
os clientes fazem essa distinção,

optando pelas enquetes por uma
questão de desconhecimento,
falta de tempo e de dinheiro.

Entre os clientes que usam cada

vez mais pesquisas de opinião
estão o governo e políticos em
geral, especialmente nas cam-
panhas eleitorais.

Mestiçagem

Assim como Paulo Nassar,

professor da ECA/USP, posi-
ciona em seu artigo Viva a
Mestiçagem que defende

equipes com conhecimento e
experiências além da comuni-

cação -, publicado nesta edição
na seção Sextante, Pilli também
defende a multidisciplinaridade,

reforçando a necessidade dos
institutos de pesquisa terem em
seus quadros profissionais com
domínio de antropologia, soci-

ologia, psicologia, estatística e
matemática, entre outros. Para
ele, o caminho para a formação
em pesquisa já está se delineando
com os programas específicos de
pós-graduação, como os da
ESPM e da FGV, além dos cur-

sos técnicos da Esomar e
Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (ABEP).
Mas, para as empresas que não
possuem capital para investir

em pesquisa formal, Pilli

recomenda tomar decisões com
base no melhor julgamento. Ele
justifica essa afirmação alegando

que é uma prática mais adequada
que comprar má pesquisa, ou
seja, aquelas feitas sem rigor

técnico ou então sem afiliação à
Esomar ou Abep.

Na pesquisa qualitativa rea-
lizada pelo Instituto ABERJE
com as assessorias, uma das con-
clusões aponta para uma even-
tual defesa dessas empresas de

comunicação: não tem sido fácil
para as agências delinear o
briefing inicial para elaborar os
projetos de comunicação. Alguns

clientes, inclusive, chegam a
dificultar o acesso a informações
consideradas confidenciais e
obrigam as agências a realizarem

levantamentos por conta própria
para entender o posicionamento

da companhia no mercado. E, a
maioria, optar por métodos qua-
litativos por acreditar que per-
mitem obter informações mais

aprofundadas e completas.
Para Adélia Franceschini, dire-

tora da Franceschini Análises de
Mercado e presidente da
Sociedade Brasileira de Pesquisa
de Mercado (SBPM), há uma

maior profissionalização do setor
na medida em que os clientes
estão entendendo a importância

da pesquisa para a tomada de
decisão. Ela lembra, inclusive,

que as próprias assessorias de
comunicação que trabalham para
grandes clientes contratam insti-

tutos para testar suas estratégias
e avaliar as ações realizadas.
"Quando o instituto de pesquisa
autônomo se apresenta ao públi-

co entrevistado (interno, impren-
sa, fornecedores etc), garante

maior liberdade, isenção e fideli-
dade, diferente do que pode
ocorrer quando são as assesso-

rias que fazem essa abordagem
informalmente. Isso eventual-

mente acontece quando as

opiniões não são favoráveis à

organização", acredita Adélia. E
ela vai mais além, afirmando que
as assessorias de comunicação
modernas, que têm parceria real
com o cliente, fazem não só a

melhor comunicação como tam-
bém se preocupam com o tama-

nho da contribuição que estão
oferecendo e querem saber o que
pode ser melhorado.

Como exemplo disso, ela
aponta os trabalhos realizados
para Odebrecht, Ford e

Volkswagen e a parceria com a
Lide em estudos junto ao público

interno do Santander Banespa,
grupo que mede sistematica-

mente suas propostas de comuni-
cação, permitindo implemen-

tações e correções de rota. "A
pesquisa é uma importante ferra-
menta de trabalho porque ajuda o

banco a entender cenários e
traçar estratégias de comuni-
cação corporativa de forma a agir
com objetividade perante o

público-alvo", confirma Angela
Pintor, superintendente de comu-
nicação interna do Santander

Banespa. No grupo, a pesquisa
junto ao público interno é utiliza-
da quando há situações de
mudança que requerem cuidados

especiais. Nesse caso, os estudos

detectam focos de resistência às
mudanças, indicam a linha de
raciocínio do público-alvo em
relação a uma determinada cir-
cunstância e apontam caminhos

que a comunicação corporativa
deve seguir para atingir seus
objetivos. Tudo isso é incorpora-

do ao planejamento estratégico
visando explicitar um plano de
ação da comunicação corporati-
va coordenado com o plano de



gestão e a missão da empresa.
"Mais importante ainda é a exe-

cução porque é muito fácil per-
dermos o foco. O segredo está

em gerenciar bem o planejamen-

to estratégico e os funcionários e
prestadores de serviço, para que
todos sigam em frente com o

mesmo foco", diz ela.
Há três anos, o Santander

Banespa acompanha um projeto
mundial do grupo de renovação

de sistemas operacionais em uso
nas agências e algumas áreas de
administração central. Pesquisas
vêm sendo usadas para avaliar a

imagem do projeto, detectar

resistências, entender o rela-

cionamento do público-alvo com
as ações e fazer o planejamento
de comunicação interna. O banco

começou com pesquisas semes-
trais e, em janeiro de 2004,

detectou o amadurecimento,
traduzido pela plena compreen-

são do projeto, de seus objetivos
e do papel de cada um. "A

pesquisa foi fundamental porque,

com ela, pudemos dar cada passo
durante o trajeto até chegarmos à

fase madura. Agora, passamos a
fazer pesquisas anuais e vamos,
em janeiro de 2005, promover
uma reestruturação no plano de

comunicação interna para que

nosso trabalho fique adequado a
essa nova realidade manifestada
pelo público", conta Angela. Os

resultados das pesquisas são
analisados conjuntamente entre o
instituto Franceschini, a assesso-

ria e a área de comunicação do
banco, envolvendo o RH tam-
bém quando o assunto diz

respeito aos funcionários de uma

forma mais abrangente.
Além da Lide e Franceschini,

o Santander também atua
com a CDN e CDN Estudos
e Pesquisas (ver box na página

38). Eventualmente, também
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pede a participação de consulto-

rias de comunicação no que se
refere a sondagens de opinião

junto aos funcionários sobre
determinadas questões, mas são
trabalhos informais usados em

situações mais simples que a
desse projeto. "Recorremos às
sondagens porque este recurso é
de mais fácil execução, mas não
substitui a pesquisa formal.

Entendemos que algumas situ-

ações nos permitem fazer um tra-
balho assim, pois na maioria das

vezes queremos apenas confir-
mar informações que já temos e
que nos são fornecidas pelo

nosso público", explica, negando
se tratar de questões de custo.

"Os honorários por serviços de

pesquisa passam pela relação
custo X beneficio que um estudo
pode trazer", afirma Adélia. Ela
relata que um grande grupo lhe
solicitou uma abordagem pontu-

al a 40 fornecedores para avali-
ação de um boletim informativo

diário e isso foi feito via internet,
por meio de uma condição espe-
cial de relacionamento online

que possuía. Para esse trabalho,

incluindo a tabulação, o custo
ficou entre R$ 3 mil a R$ 4 mil.
Adélia aponta que internet, tele-
fone ou mala direta têm seus des-
gastes e riscos, mas que o impor-

tante é ter uma amostra confiá-

vel. Ela aceita o uso da internet

para estudos de comunicação

porque, muitas vezes, o público
já foi devidamente cadastrado

pela empresa, permitindo o
correto sorteio da amostra, espe-
cialmente no business-to-business.

Também defende o uso da internet
nas pesquisas junto a médicos, por
exemplo, em que o entrevistador
teria que agendar e pagar as con-
sultas para fazer as entrevistas,

encarecendo muito o processo.

Quando as organizações com-
preendem o valor da pesquisa,

geralmente fazem bom uso dela.
Suzel Figueiredo cita o exemplo
da Companhia Vale do Rio Doce

(CVRD), que contratou uma

pesquisa ao instituto Ibope para
se certificar de como a marca era
reconhecida após diversas ações
de comunicação, tendo como

principal atividade o patrocínio
da escola de samba Grande Rio,

no Carnaval 2003. Com o tema

"O Brasil que Vale", as imagens
foram vistas no mundo inteiro e a
empresa teve um acréscimo de
USS 2 bilhões em seu valor de

marca porque houve uma va-
lorização de mercado baseada na
imagem, além de diversos con-

tratos fechados na ocasião com
os chineses que prestigiavam o
evento. Também menciona o
case da Multibras, que em sua

comunicação com funcionários,



utilizava encartes regionais den-
tro da revista interna. Por meio

de pesquisa, descobriram que ps

colaboradores alocados nas
unidades queriam mesmo era

saber das notícias da sede. Com
isso, a empresa decidiu cancelar
os encartes, economizando e

também atendendo melhor ao

público interno.
Quando as empresas possuem

um departamento de pesquisa, o
mais comum é que esteja alocado
na área de marketing, como foi

respondido por 48,8% dos entre-
vistados da pesquisa do Instituto
ABERJE. Da mesma forma,
essas empresas já têm hábito de

fazer pesquisas de clima organi-
zacional com determinada
freqüência, sendo anual em

41,3% dos casos, ou uma vez a
cada dois anos para 31,3% dos
entrevistados. No entanto, 15%

afirmaram que esse é um estudo
sem periodicidade definida.
Além disso, há um problema cul-
tural nas empresas. Com custos
que podem ir de R$ 20 mil a

mais de RS 100 mil, Suzel obser-

va que os departamentos de mar-
keting encaram as pesquisas
como investimento, embora o
mesmo nem sempre aconteça
quando se trata de comunicação
corporativa. Para ela, é impor-

tante a conscientização de que o

montante investido em pesquisa

de comunicação corporativa é
valioso para o bom uso e dire-
cionamento das verbas.

A discussão sobre o tema tem

crescido nos últimos dois anos,

inclusive sendo alvo de eventos
de comunicação. "As empresas

querem ter retorno de seus inves-

timentos e todas as áreas pos-

suem indicadores de perfor-

mance, qualidade e produção,
daí o interesse pela correta con-

fecção de pesquisas na área da
comunicação corporativa", afir-

ma Suzel. Mas cada organização
precisa definir para si indi-
cadores mais condizentes com

suas necessidades, uma vez que

não há formatos prontos para
pesquisa de comunicação corpo-

rativa, como vem fazendo a
Petrobras, por exemplo. Porém,
ela lembra que, se no Brasil, estamos

discutindo ainda como mensurar os
processos de comunicação, nos
Estados Unidos e Europa, a preocu-

pação está em avaliar o conteúdo das
mensagens e o quanto dele está

sendo retido pelos diversos públicos.

Questão cultural

Para as empresas que já têm

tradição no uso de pesquisas em
todas as áreas, os levantamentos
na área de comunicação fazem

praticamente parte da cultura de
negócios da própria empresa.

É assim no McDonald's.

Centralizada na área de marke-
ting, há pesquisas desde a quali-
dade dos produtos e preferência

de sabores até validação da
imagem externa. Adotando
medidores específicos, a cada

três meses, um instituto

independente faz pesquisas

domiciliares com perguntas fixas
e variáveis para detectar even-
tuais falhas na comunicação com

o público externo e tudo o que

diz respeito à marca.
O McDonald's também adota

um programa de relacionamento

com o público interno que

acaba tendo a função de

pesquisa. Considerados ver-
dadeiros embaixadores da marca,

os 36 mil colaboradores da rede

são impactados pelo programa
Na Ponta da Língua, que visa

capacitá-los para o conhecimen-
to das principais mensagens e
elucidar dúvidas freqüentes dos

consumidores sobre tudo o que

se relaciona com à cadeia de fast
food norte-americana. "Todo

mundo tem sempre uma pergun-
ta a fazer para alguém que traba-
lhe no McDonald's, seja uma

dúvida ou curiosidade. E
achamos que ninguém tem que
saber mais sobre a empresa que

nossos funcionários", diz Flavia
Vigio, gerente de comunicação
corporativa do McDonald's
Brasil. Em 2003, para checar se

todos têm a resposta "na ponta da
língua", a empresa fez uma lista
de 12 perguntas e respostas de

cada um dos temas relacionados
a Gente (recursos humanos),
Alimentação (produtos, quali-
dade e segurança), Comunidade
(McDia Feliz, campanhas de

vacinação e de incentivo ao

esporte) e Compromisso com o
País (ações de cidadania). Em
seguida, promoveu cursos para

que os gerentes pudessem repas-
sar os conceitos aos demais fun-

cionários. Foram promovidas

competições entre os restau-
rantes da rede para conhecer os

que melhor tinham fixado os
ensinamentos. Após a instalação
de pôsteres contendo as
respostas, um profissional da

matriz telefonava para os restau-

rantes e fazia perguntas. Com a
tabulação, a cada ciclo os

restaurantes podiam conferir em
que pontos estavam mais fracos

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL



ou fortes. Com isso, o

McDonald's percebeu que pre-
cisava estimular o conheci-

mento de informações sobre
Alimentação, tema das
quatro etapas do concurso de
2004. Flavia afirma que algumas

questões são idênticas às

aplicadas na matriz, nos Estados
Unidos, mas muitas tiveram
adaptação para o Brasil e foram

executadas pela empresa
de assessoria de comunicação
Publicom. "O Ponta da Língua
é um trabalho tão interligado

com nossa política de comuni-

cação interna que não faria
sentido contratar um instituto
de pesquisa para desenvolvê-
lo", revela Flavia.

Também trabalhando no senti-

do de conhecer e integrar o

público interno após a aquisição
da Rnoll, que pertencia à Basf, a

Abbott começou do zero em

2001, quando criou sua área de

comunicação. Pensando em esta-
belecer inicialmente um planeja-
mento para os processos comuni-
cacionais, o laboratório decidiu

mensurar a validade de suas pu-
blicações internas e checar

se estavam alinhavadas com
seus objetivos estratégicos.

"Precisávamos saber onde
tínhamos que melhorar porque a

comunicação só se efetiva quan-
do chega ao público e gera

reação. A pesquisa é um sina-
lizador para que não continue-

mos investindo no escuro, o que
acaba saindo mais caro. Tendo
um plano de ação, a pesquisa
otimiza os investimentos", revela
Ana Paula Barboza, gerente de

comunicação corporativa da
Abbott. Com o auxílio do institu-
to Ideafix, a empresa descobriu

que uma de suas publicações não
estava sendo tão efetiva quanto

se gostaria. Assim, em 2005,

dará foco integral na revista
interna Entre Nós, adotando
assuntos que os funcionários

gostariam de ler a respeito, o que

também facilita o trabalho de cri-

ação de pautas. Outro resultado
apontado na pesquisa foi a necessi-
dade de intensificar a comunicação

face a face e de adotar maior inte-

ratividade para que as pessoas
pudessem falar e ouvir mais. Ana

Paula esclarece que sempre que se

faz um movimento desse tipo, é
necessário dar satisfação aos entre-
vistados para garantir a credibili-
dade do projeto, foi o que a Abbott
fez publicando os resultados na
revista. No planejamento da empre-

sa já consta a realização de um estu-

do desse tipo a cada dois anos.


