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Inovações tecnológicas proporcionam agilidade e redução no valor do serviço
cobrado,mas exigem investimentos mais altos por parte dos institutos
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

A evolução da tecnologia
hoje é percebida em todas as
etapas de produção de uma
pesquisa, que por conta disso
pode ser feita em menos tempo
e a custos mais baixos. Mas um
paradoxo se apresenta: se es-
ses avanços permitem reduzir
o valor dos serviços prestados
pelos institutos, também exigem
dessas empresas investimentos
graúdos, capazes de inibir a ple-
na utilização dessas ferramentas
na realização dos estudos.

Independentemente do
custo, o fato é que há um ar-
senal de recursos altamente
sofisticados à disposição das
empresas do setor. Entre eles,
a possibilidade de formação
de grupos de discussão que
podem ser acompanhados, ao
vivo e em locais remotos, pelos
institutos e por seus clientes.
"Avanços desse gênero não
trazem apenas mais rapidez,
geram maior segurança, pois
permitem observar se os ques-
tionários estão sendo aplicados
corretamente", afirma Adélia
Franceschini, sócia-diretora da
Franceschini Análises de Mer-

cado. Ela cita também
a telefonia VoIP como
avanço tecnológico ca-
paz de beneficiar o setor.
Com essa plataforma, é
possível reduzir conside-
ravelmente os custos dos
levantamentos feitos via
telefone.

Mas a lista não ter-
mina aí. Mario Mattos,
diretor de planejamen-
to e relacionamento
com clientes do GfK
Indicator, revela que,
na área da captação das
informações, já come-
ça a haver o emprego
do Global Posititoning
System (GPS) como
garantia de realização
das entrevistas nos lo-
cais solicitados. Con-
tudo, segundo Mattos,
a evolução tecnológica
impacta todas as etapas das
pesquisas: o processamento,
por exemplo, conta agora com
novas ferramentas estatísticas,
algumas das quais realizam até
mesmo a ligação direta entre
essa fase e a captação das

Mattos: mercado começa a usar até GPS

informações. De novo, porém,
o problema se repete: o obstá-
culo à melhor utilização dessa
tecnologia é o custo elevado.
"Palms e softwares são caros",
diz o executivo.

A tecnologia seria mais aces-

sível caso fossem redu-
zidos os tributos que in-
cidem sobre ela, declara
Rodrigo Toni, diretor ge-
ral da Ipsos Brasil. Atento
à questão financeira, ele
recomenda cautela na
análise relativa à conveni-
ência ou não do emprego
de novos recursos. "É
preciso ver até que ponto
as tecnologias são econo-
micamente interessantes.
No Brasil, até mesmo por
ser a mão-de-obra ainda
barata, essa avaliação
deve ser ainda mais cui-
dadosa", pondera.

VANTAGENS DA
MODERNIZAÇÃO

Embora pesem no
bolso, os altos inves-
timentos não devem
impedir a utilização de

tecnologia de ponta pelos ins-
titutos. "Crescerá a coleta de
informações via equipamentos
como palms e a disponibiliza-
ção de ferramentas de análise
em tempo real", crê Adriana
Rocha, diretora da eCMetrics

Brasil. Criada há cerca de dois
anos a partir da junção de uma
empresa de pesquisa e outra
de tecnologia, a eCMetrics
desenvolve* pesquisas via web,
e, como decorrência dessa
vinculação mais direta com a
tecnologia, é demandada por
institutos que precisam de par-
ceiros em projetos nos quais há
necessidade do uso de recursos
como palms ou animação 3D,
entre outros.

A avaliação de Adriana é de
que o mercado da tecnologia
aplicada à pesquisa se expandirá
no País. "Já temos aqui grandes
empresas, nacionais e interna-
cionais, atuando nessa área, e
outras multinacionais planejam
ingressar no mercado brasileiro",
ressalta.

Um exemplo de companhia
estrangeira presente no territó-
rio nacional é a Global Marketing
Insite Marketing Research
(GMI-MR). Entre as ferramen-
tas que disponibiliza estão uma
plataforma de softwares para a
gestão de processos de pesquisa

- passível de uso independente-
mente do modo de captação dos
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PESQUISA

dados - - e painéis para estudos
via internet. Para Márcio Boia-
jion, gerente geral da GMI-MR
para a América Latina, a evolu-
ção da tecnologia aplicada pode
ser percebida especialmente na
etapa de coleta das informações,
na qual há crescente emprego de
recursos como palms ou web.

Na opinião de Boiajion, não
se pode pensar na tecnologia
apenas como instrumento de
redução de custos. "A pesquisa
via internet, por exemplo, pode
ser mais barata, mas não neces-
sariamente é, pois não é simples
conseguir uma amostra qualifica-
da para um estudo via web. Esse
gênero de levantamento gera, no
entanto, outros benefícios, como
redução do tempo e aumento da
facilidade no trabalho com os
dados", avalia o profissional.

Se a tecnologia pode encur-
tar prazos - - além de custos - ,

sua utilização deve considerar
também a manutenção da qua-
lidade dos serviços prestados
pelos institutos, recomenda Nara
Pais, consultora de negócios da
SPSS, outra multinacional do
setor atuante no mercado brasi-
leiro. "Hoje existem tecnologias
capazes de disponibilizar coleta
de dados em vários canais - - in-
ternet, telefone, palms, entre
outros - - a partir de um mesmo
questionário", exemplifica Nara.
A SPSS disponibiliza para a ati-
vidade uma plataforma baseada
em web denominada Dirnen-
sions, que incorpora todas as
etapas do processo, do desenho
do questionário à entrega das
informações.

ROTA DE INTEGRAÇÃO
Materializada em produtos

como a plataforma da SPSS,
a integração entre os vários

processos que compõem a ati-
vidade de pesquisa é realmente
uma demanda a ser atendida
pela evolução tecnológica, crê
Mattos. Segundo ele, o GfK
Indicator já conta com uma
ferramenta - usada em estu-
dos do gênero "cliente oculto",
no qual um pesquisador analisa
ponto-de-venda fazendo-se
passar por cliente - - que prati-
camente resolve a questão. Ela
seleciona no banco de dados do
instituto os pesquisadores mais
adequados para determinada
ação e lhes envia, por e-mail,
o questionário a ser aplicado.
Depois recebe, também ele-
tronicamente, as informações
colhidas e imediatamente as
repassa para o cliente.

As várias formas de coleta
também deverão ser combina-
das. "A tecnologia terá de per-
mitir a utilização de um mesmo

questionário em todos os canais
de coleta e o envio das informa-
ções para um mesmo banco de
dados", projeta Adriana.

Visando atender melhor essa
busca pela integração, a SPSS,
de acordo com Nara, brevemen-
te associará a tecnologia VoIP à
plataforma Dimensions. Segun-
do ela, a empresa incorporou
recentemente a essa plataforma
uma funcionalidade que permite
monitoramento visual das en-
trevistas realizadas via telefone.
"Antes, era possível acompanhar
a entrevista apenas por meio de
outra linha telefônica integrada
ao PABX. Agora, pode-se seguir
também os dados digitados pelo
entrevistador para ver se estão
sendo inseridos corretamente",
explica Nara.

Mas a evolução tecnológica
deverá considerar ainda manei-
ras de comercialização capazes

de torná-la mais acessível, ob-
serva Adélia. "Para mim, a ten-
dência é haver cobrança por uso
dos serviços, e não pela compra
dos produtos. Isso até mesmo
democratiza a atividade, pois
torna mais acessíveis recursos
antes disponíveis somente para
grandes empresas", comenta.

A GMI-MR já disponibiliza
sua plataforma de softwares por
meio do modelo defendido por
Adélia. E, de acordo com Boia-
jion, os serviços de sua empresa
vêm sendo crescentemente
solicitados, especialmente no
segmento dos estudos feitos por
telefone ou internet. Mas, segun-
do ele, "ainda há uma distância
entre as possibilidades tecnoló-
gicas e a realidade cotidiana da
pesquisa. Ainda é, por exemplo,
muito mais lento do que se ima-
ginava há alguns anos o processo
de substituição do papel".

Inovações englobam forma de utilização de técnicas
As atuais novidades do

mercado de pesquisa não se
restringem à vertente tec-
nológica. Há também, se não
exatamente novos modelos de
estudo, ao menos uma utiliza-
ção mais intensa de metodo-
logias anteriormente menos
empregadas bem como novos
usos, diferentes dos originais,
para algumas técnicas.

Exemplo de metodologia
que vem sendo adotada em
escala crescente é o chama-
do estudo etnográfico, que,
no caso de uma pesquisa de
mercado, trabalha com as
observações decorrentes da
análise do consumidor no
momento da compra ou da
utilização de um produto,
em vez de valer-se das infor-
mações verbalizadas por ele.
Essa observação pode ser
feita por meio de equipamen-
tos, como câmeras, ou por
pesquisadores.

De acordo com Diva Tam-
maro de Oliveira, diretora
do instituto Recherche, essa
metodologia "permite uma vi-
são holística do consumidor"
e pode ser enriquecida pela
combinação entre os dados
da observação etnográfica e
a abordagem tradicional, por
meio de perguntas. Mas, se-
gundo ela, muitas empresas
hoje realizam levantamentos
etnográficos sem recorrer
a institutos, simplesmente
mandando seus profissionais
passarem algum tempo no

ponto-de-venda ou mesmo nas
residências dos consumidores.
"Isso até pode ser observação,
mas não é pesquisa etnográfica,
que pressupõe planejamento e
técnica", distingue Diva.

Como exemplo de nova
maneira de empregar meto-
dologias conhecidas pelos
institutos, pode ser citada a
utilização das técnicas eco-
nométricas na análise dos

todos os possíveis pontos de
contato com o consumidor",
declara Aurora Yasuda, vice-
presidente de planejamento e
atendimento do instituto.

Na opinião de Valkiria Gar-
re, diretora de grupo de pla-
nejamento e atendimento do
Millward Brown, é importante,
para a futura otimização das
ações, combinar a análise mul-
timeios com o estudo individual
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Sônia Bittar: estudo sobre interação entre consumidor e marca

projetos multimeios de co-
municação. Essa alternativa é
disponibilizada pelo Millward
Brown. "A análise multimeios
atende a uma demanda do
mercado. Hoje, existe uma
fragmentação dos meios, e
as empresas trabalham com

de cada mídia. "Começamos a
disponibilizar as ferramentas
para análise multimeios há
cerca de dois anos e meio. Ini-
cialmente, elas eram utilizadas
apenas pelos grandes clientes,
mas a procura a cada dia se
dissemina mais", relata.

NOVA POSTURA
Também hoje é mais fre-

qüente a demanda pelo modelo
de estudo de ponto-de-venda
denominado "cliente secreto".
Segundo Mario Mattos, do GfK
Indicator, "até pouco tempo
atrás os institutos nem consi-
deravam esse tipo de trabalho
como pesquisa, mas hoje olham
para ele com atenção". De acor-
do com Mattos, vem crescendo,
de maneira geral, a solicitação
por levantamentos no ponto-
de-venda, especialmente no
pequeno varejo.

Na IPSOS Brasil há hoje uma
divisão batizada Shopper
Understanding destinada
justamente a estudar a interação
entre o comprador e o ponto-de-
venda e o reflexo nos negócios
das marcas. "O estudo dessa
interação e de seu impacto nas
marcas oferece mais um ponto
de corte às pesquisas de mar-
keting, adiciona mais um com-
ponente a uma análise que hoje
inclui dados sociodemográficos
e informações psicográficas",
afirma Sônia Bittar, diretora do
departamento.

Ela cita, dentre os instru-
mentos disponibilizadas pela
Shopper Understanding, o
Shopper Measures proje-
tado para mensurar a relação
entre o potencial comunicativo
da marca no ponto-de-venda
e sua efetivação na hora da
compra - - e o Talking Minds,
que analisa os comportamentos
não-verbais do consumidor no

momento da compra. Há
ainda o Price Point Basket,
dedicado à mídia direta dos
locais onde a comercializa-
ção é realizada.

Mas a evolução dos mo-
delos de pesquisa vai muito
além do ponto-de-venda* e,
em alguns casos, parece até
aproximar-se das obras de
ficção científica. Nelsom Ma-
rangoni, diretor executivo
do Ibope Solution, diz haver
hoje uma intensa discussão
relativa à possibilidade de
utilização das técnicas do
neuromarketing, que traba-
lha a partir da análise das
reações cerebrais ao rece-
bimento de informações.
Há ainda, segundo ele, uma
crescente busca por insights
capazes de enriquecer as
estratégias das empresas.
"Nessa última área, cresce
o emprego da web para a
criação de comunidades nas
quais as pessoas podem tro-
car idéias, e assim oferecer
esses insights", detalha.

Contudo, para ele, a gran-
de novidade atual no mercado
de pesquisas não é nenhum
modelo de estudo, e sim
uma nova postura perante a
utilização dessa ferramenta.
"Sempre usada mais tati-
camente, a pesquisa hoje
começa a ser empregada
estrategicamente e aprovei-
tada para prover as empre-
sas de insights e inovação",
explica o profissional. (ACS)



Negócios focados fortalecem
mercado de pesquisa ad-hoc
TUGA MARTINS

O setor de pesquisa ad-hoc
cresce cerca de 8% ao ano, índi-
ce superior ao PIB e ao investi-
mento publicitário em qualquer
local do planeta. Cerca de 50%
das encomendas mundiais são
personificadas porque embutem
dados estratégicos e não apenas
táticos. A principal caracterís-
tica é o foco definido, ou seja,
os dados apresentam razões,
explicações motivacionais e
emocionais para determinados
resultados obtidos anterior-
mente nos estudos genéricos.
Os levantamentos ad-hoc são
destinados a questões como
potencial de mercado, imagem,
marca, trecking de campanha,
fidelidade de cliente, entre ou-
tras. A versatilidade tem atraído
clientes não tradicionais para os
institutos. O setor imobiliário,
a área de materiais de cons-
trução e empresas médias - - a
exemplo de rádios do interior
interessadas em traçar o perfil
e medir o grau de satisfação
dos ouvintes utilizam cada
vez mais a ferramenta. Para o
varejo, essas pesquisas se atem
a análises de ações promocio-
nais, cliente misterioso, estudo
de observação, levantamentos
qualitativos e análises de mer-
chandising e mídia.

O modelo ad-hoc significa
95% dos negócios da Ipsos

uma das líderes globais no
fornecimento de pesquisas de
marketing, propaganda, mídia,
satisfação do consumidor e
opinião pública e social - -, que
em 2005 registrou faturamento
mundial de € 717,8 milhões,
com 8,6% de expansão. "Desde
que foi fundada, a Ipsos atende
a demandas personalizadas.
A pesquisa ad-hoc oferece in-
formações para decisões mais
apuradas, mais precisas", diz

Rodrigo Strasburg Toni, diretor
da Ipsos-Novaction, divisão ad-
hoc da Ipsos Latin América. A
ampliação do segmento no Brasil
é latente uma vez que o instituto
registra a cada ano aumento
das solicitações específicas.
"Os clientes tradicionais são os
grandes anunciantes, principal-
mente de produtos de consumo
de massa", complementa.

No entanto, de alguns anos
para cá outros setores da econo-
mia passaram a ter massa crítica
e começaram a se interessar por
estudos específicos. Bancos,
cartões de crédito, empresas de
telefonia, principalmente depois
da privatização, e o segmento de
bens duráveis - - linhas branca e
marrom - - descobriram o valor
do mercado de pesquisa ad-hoc.
"Além de ajudar a construir es-

tratégias, esses levantamentos
interessam a todos os que que-
rem entender como vai a relação
com o consumidor", continua.
Toni afirma que o investimento
em estudo sob encomenda dá
grande retorno porque diminui o
risco nas decisões e permite sin-
cronizar iniciativas de marketing
com as necessidades dos usuá-
rios dos mais variados produtos e
serviços. "Trata-se de vantagem
competitiva para quem tem in-
formação", explica.

Na Ipsos, pesquisas ad-hoc
podem custar de R$ 10 mil a R$
2 milhões, conforme a amplitude
do trabalho e variam de modelo
simples, como discussões em
grupo, a extremamente com-
plexos, que chegam a abranger
todo o País. Mas de nada adianta
obter um estudo se não se sabe

extrair dele o máximo proveito.
Não à toa, a qualificação de pro-
fissionais dedicados ao setor é
forte tendência do mercado. Os
avanços ocorrem tanto na área
técnica quanto em treinamento e
envolvem estudo e conhecimen-
to em estatísticas, amostragens,
montagem de questionários e
percepção de negócios. "Somos
fornecedores de solução de
negócios", comenta. Na Ipsos a
sinergia entre pesquisas sindica-
lizadas e ad-hoc é substancial,
e o melhor exemplo é a desen-
voltura da Ipsos Marplan. "Um
veículo compra pesquisa sindi-
calizada e pede para aprofundar
determinados diagnósticos por
meio de ad-hoc", revela.

O diretor do Ibope Solution,
Nelsom Marangoni, acredita
que o mercado nacional de pes-

quisa ad-hoc tem muito para
crescer. Ele conta que países
como Suécia, Holanda, Austrália,
Canadá e Espanha, que têm PIB
e população menores do que os
do Brasil, investem mais nesse
tipo de estudo. Da receita de
R$ 800 milhões do Ibope, 55%
vêm do segmento ad-hoc, cujo
crescimento se deve à maior
busca por informações estraté-
gicas. "A partir desses dados é
possível aumentar o foco nos
investimentos em relação direta
com o consumidor final", desta-
ca. Mas essas pesquisas também
suprem as necessidades das
relações B2B.

Além disso, a busca cons-
tante por inovações direciona
empresas aos estudos personifi-
cados. "É um fenômeno mundial
decorrente da competitividade",
aponta Marangoni. O Ibope ré-*
cebe cerca de 1,5 mil pedidos
de pesquisa ad-hoc por ano e
chega a concretizar 30% dessa
demanda. Os principais clientes
são operadoras de telefonia, ins-
tituições financeiras e prestado-
ras de serviço. Jornais, revistas
e TVs também engrossam as
solicitações. "Existe reconhe-
cimento da importância das
informações pontuais e dirigidas
principalmente para o marketing
e o desenvolvimento de novos
negócios", esclarece.

Os valores das pesquisas ad-
hoc no Ibope são impactados por
muitas variantes, que vão desde
a região da amostra ao tamanho
e detalhamento do questionário.
"Temos projetos que chegam
a ter 25 mil entrevistas, e uma
média ficaria distorcida", sa-
lienta. Independentemente do
porte, os clientes participam de
forma ativa na estruturação do
trabalho, definindo prioridades
ou enfoques.
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Receita para espantar
o "efeito mensalão"
JOÃO PAULO FREITAS

Em ano de eleição, o merca-
do de pesquisas costuma ficar
aquecido e estimular parcerias
e novos projetos. Embora essa
movimentação já possa ser perce-
bida - - com acordos envolvendo o
Datafolha e o Vox Populi, respecti-
vamente com o Jornal Nacional e a
revista Carta Capital - -, neste ano
há o temor com o possível "efeito
mensalão" nos negócios. O receio
é de que as denúncias
relacionadas a supostas a
irregularidades cometidas
pelo governo federal, que
pagaria propina a parti-
dos políticos em troca de
apoio no Congresso, e a
comprovação de caixa 2
em campanhas políticas
diminuam o consumo de
pesquisa pelos partidos,
uma vez que financia-
dores e arrecadadores
estão mais retraídos e
preocupados.

"Uma campanha que
antes destinava R$ 3 mi-
lhões em pesquisa, cer-
tamente não gastará isso
agora", afirma Marcos
Coimbra, diretor de pes-
quisa do Vox Populi. Para
ter uma idéia, segundo a
revista Carta Capital, a ar-
recadação da campanha
presidencial petista em
2002 foi de R$39 milhões.
De acordo com Coimbra,
na melhor das hipóteses, neste
ano os partidos investirão em
pesquisa o mesmo valor aplicado
nas últimas eleições majoritárias.
"Um cenário provavelmente mais
próximo da realidade é uma redu-
ção de um terço no valor aplica-
do", estima. Já o diretor geral do
Datafolha, Mauro Paulino, prefe-
re não opinar sobre a questão. "O
Datafolha é o único instituto que
não faz pesquisa para partidos e
políticos", declara.

Para não permitir que fato-
res conjunturais interfiram nos

negócios, a ordem é aperfei-
çoar os métodos de realização
das pesquisas e selar acordos
com importantes veículos de
comunicação. A parceria para
divulgação de pesquisas eleito-
rais mensais entre o Vox Populi
e a Carta Capital, por exemplo,
iniciou-se com a edição nº 396 da
revista. Segundo a publicação, o
estudo Carta Capital/Vox Populi,

"além da tradicional medição da
intenção de voto nos concor-
rentes à eleição presidencial,
fará um retrato mais preciso da
disputa a partir de sondagens
em torno do comportamento
social, econômico e educacional
dos eleitores brasileiros. Medirá,
entre outras coisas, a influência
das políticas governamentais no
voto, o impacto da crise política
nos eleitores e o desempenho da
oposição". Coimbra não revela
os valores envolvidos na parce-
ria. Apenas esclarece que serão

cinco rodadas de pesquisa.
Já o Datafolha firmou acordo

com a Rede Globo. Os estudos
feitos pelo instituto são apre-
sentados em primeira mão pelo
telejornal da emissora, que pas-
sou a ter o direito de divulgar o
resultado das sondagens para
presidente e governador de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Assim como Coimbra,

Paulino não revela o valor
do contrato.

AMADURECIMENTO
A aliança com veículos

de comunicação e o mon-
tante investido em pesqui-
sas eleitorais só atestam a
importância adquirida por
essa ferramenta depois
da redemocratização do
País. E apontam ainda o
tamanho dos desafios que
se impõem aos institutos,
que precisam garantir a
confiabilidade dos estudos
e evitar questionamentos
nos resultados. A impor-
tância da pesquisa trans-
cende a mera constatação
de quem lidera uma corri-
da eleitoral. Tão ou mais
valioso do que esse dado
é revelar o que o eleitor
espera dos políticos, in-
formação que serve para
orientar os comitês na
elaboração de estratégias

adequadas ao cenário político do
momento. Como afirma Paulino,
as informações mais relevantes
estão nos cruzamentos internos e
em outras perguntas. "A principal
função da pesquisa eleitoral não
é revelar que candidato está ou
não em vantagem, mas ajudar as
pessoas a entender o processo
eleitoral", complementa.

O Datafolha foi fundado em
1983, mas só iniciou as pesquisas
eleitorais nacionais em 1989. A
intenção por trás da criação do
instituto era a utilização da fer-

ramenta para gerar informações
jornalísticas de interesse geral. "Se
existe a opinião pública, é jornalis-
ticamente relevante acompanhar
suas mudanças. Em 1983, a Fo-
lha decidiu criar o instituto para
tornar público esses dados, que
antes eram de uso exclusivo dos
partidos e da academia", revela.

RENDA E REJEIÇÃO
Uma leitura atenta dos re-

latórios feitos pelos institutos
permite que a sociedade conheça
profundamente o cenário político
do momento. Um exemplo é pes-
quisa do Datafolha divulgada em
24 de maio, que marcou o início
da parceria com a Globo. Ela
constatou que, entre os eleitores
com renda familiar mensal de até
dois salários mínimos, Lula é líder
absoluto. Na outra ponta, entre
os eleitores com renda acima de
10 salários, Alckmin é preferido.
Desde a eleição de 1989 não há
uma diferença tão grande entre a

acordo com sua renda, idade,
Estado, escolaridade, sexo, etc.

- é um conhecimento valioso,
tanto para a população, quanto
para os empresários e organiza-
ções da sociedade civil. E para
os partidos, obviamente, esses
dados são vitais. "Não há can-
didato competitivo que não use
pesquisa eleitoral", garante.

O Datafolha vem aprimoran-
do os instrumentos de apuração
para torná-la mais ágil. Esse foi
o caso da pesquisa divulgada em
24 de maio: a coleta de dados
foi encerrada no próprio dia da
divulgação pelo Jornal Nacional.
'Também estamos aprofundan-
do a forma de coletar a opinião.
Tentamos contribuir para que se
entenda o processo com ques-
tionários mais aprofundados
e abrangentes, que abordem
outros temas". Essa evolução
permitiu ao Datafolha detectar
que, para 44% dos eleitores
brasileiros, a ofensiva do PCC
influenciará na decisão de voto.

Apesar de sua importância,
os levantamentos divulgados
pelos veículos de comunicação
são apenas a ponta do iceberg,
na opinião de Coimbra. "Das pes-
quisas realizadas, uma mínima
parte se destina à divulgação.
O resto visa o consumo interno,
como é o caso das qualitativas,
feitas exclusivamente com essa
finalidade", ressalta. Os partidos
contratam os institutos para tes-
tar conceitos, avaliar a imagem

intenção de voto de eleitores de
menor e maior renda.

A rejeição é outro dado a ser
considerado. Porém, deve-se ter
em mente que é o conjunto das
informações que permite uma
compreensão ampla do proces-
so. Saber como cada segmento
da população vota seja de

do candidato e os pontos fortes
e fracos dos adversários, definir
jingles e apresentadores para os
programas eleitorais, etc. Quando
estão em curso, os programas elei-
torais são analisados em grupos
de discussão. "Isso é um pacote
de pesquisa que toda campanha
grande tem", conclui Coimbra.
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Formação é a chave do negócio
As expectativas em relação

ao campo de trabalho no setor
de pesquisas são animadoras.
A estimativa, segundo dados
da Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (Abep),
é de que o crescimento das
oportunidades de emprego no
segmento para este ano seja de
10%. Em um cenário de poucas
opções de cursos na área e no
qual a classe ainda luta pela
regulamentação da profissão,
as companhias avisam: querem
pessoal muito bem informado,
criativo e qualificado. Para
garantir uma fatia desse bolo,
os pesquisadores têm cada vez
mais investido em formação.

Trabalhar em pesquisa de
mercado é estar diante de um
grande leque de opções de car-
reira. "Temos hoje profissionais
graduados em sociologia, filoso-
fia, estatística, matemática, mar-
keting, comunicação e adminis-
tração, entre outros", diz Simone
Cardoso, gerente de recursos
humanos da TNS InterScience.
A razão dessa grande mistura
de áreas do conhecimento é
que aquele que opta por atuar
no ramo pode escolher desde
a função de planejamento e de-
senvolvimento da metodologia
à de análise dos resultados e
sugestões para aplicá-los, pas-
sando pelo trabalho de campo,
no qual é muito importante ter
habilidades para identificar as
informações necessárias.

Informação, não à toa, é a
chave para uma carreira bem-
sucedida no setor. "O pesqui-
sador precisa ter um conheci-
mento muito amplo, não apenas
sobre levantamentos, mas a
respeito do mercado em geral, a
fim de recomendar aos clientes
as melhores soluções na área
em que atuam", explica Laure
Castelnau, diretora do Ibope So-
lutions e coordenadora do curso
de pós-graduação em Pesquisa
de Mercado da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM). Outras habilidades são
igualmente necessárias. "Um
bom profissional de pesquisa
vai muito além do tratamento e
da análise de dados. Ele fideliza
o relacionamento com o cliente
ao disponibilizar resultados
concretos e de qualidade", com-
pleta Simone.

OLHAR AMPLIADO
Ser um pesquisador bem-su-

cedido requer uma visão global
do mercado. Em uma época em
que as mudanças acontecem tão

rapidamente, uma ajuda e
tanto para quem trabalha
no segmento tem sido a
tecnologia. Os melhores
benefícios para as em-
presas que investem nas
novidades disponibilizadas
pelo mundo da informática
são a redução do tempo
gasto na obtenção dos
resultados e a precisão das
respostas um ponto a
mais para quem reconhece
a importância de manter
um relacionamento estrei-
to com o cliente para se
dar bem na profissão.

Se as opções de car-
reira na área de pesquisa
de mercado são muitas,
espaço para trabalhar é o que
não falta. Os profissionais do
setor têm a oportunidade de
atuar, sobretudo, nos institutos
de pesquisa e nas indústrias,
especialmente com inteligência
de mercado e gestão da infor-
mação. Os recrutadores, no en-

tanto, encontram dificuldades
na hora de compor os quadros
das empresas. "O mercado ca-
rece de pessoas qualificadas",
sentencia Laure. No curso de
pós-graduação em Pesquisa de
Mercado, resultado de parceria
entre o Ibope e a ESPM, um dos

pioneiros na área, apro-
ximadamente 45 alunos
se formam todos os anos.
Segundo a diretora, o
grande diferencial que ele
oferece é a oportunidade
de aliar teoria e prática
em um mercado que ainda
necessita de pessoal com
qualificação específica.

Em um cenário em
que a maioria dos profis-
sionais não tem formação
voltada exclusivamente
para a área de pesquisa,
os cursos rápidos, de pós-
graduação e MBAs têm
sido a forma encontrada
por aqueles que querem
garantir seu lugar ao sol

da profissão de pesquisador,
que, defendida pela Sociedade
Brasileira de Pesquisa de Mer-
cado (SBPM), ainda não foi
aprovada em Brasília.

RECONHECIMENTO
O principal argumento da

SBPM em defesa da regula-
mentação é a necessidade de
assegurar o direito do registro
profissional aos trabalhadores
da área, além de criar uma
identidade de classe e proteger
o mercado contra a invasão de
mão-de-obra desqualificada.
O projeto prevê garantias ao
trabalho dos pesquisadores e à
atuação das empresas, e, para
que esse objetivo se concretize,
se aprovado ele determinará
que todos os profissionais sejam
credenciados na instituição. A
idéia é disciplinar o exercício
da profissão por um código
de ética próprio, devidamente
fiscalizado e com condições
técnicas asseguradas.

nesse promissor mercado de
trabalho. "Como não há uma
graduação, a pós é, hoje, a única
maneira de qualificar a mão-de-
obra", constata Laure. Um curso
universitário específico, no en-
tanto, esbarra em uma questão
fundamental: a regulamentação
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