
Diga-me o que fazer
Levantamento realizado com profissionais de marketing mostra
que empresas compram pesquisas para receber recomendações
JOÃO PAULO Nucci

O que conta, na hora de uma
empresa contratar um instituto
de pesquisas, é a capacidade
de o estudo resultar em reco-
mendações para o futuro do
negócio. A constatação é do
levantamento A Percepção da
Pesquisa de Mercado pelos
seus Usuários, produzido pelo
Instituto Sarah Bernhardt,
recém-criado pela veterana
do mercado Eugenia Sarah
Paesani. Para saber o que os
contratantes pensam do servi-
ço prestado pelas empresas de
pesquisa, a entidade consultou
30 profissionais de marke-
ting de companhias de grande
porte. Todos os respondentes
se declararam compradores
assíduos ou medianamente
assíduos desse tipo de serviço.
Desse grupo de profissionais,
consultado em dezembro do
ano passado, 83% declararam
participar da decisão de contra-
tação de levantamentos.

"Os estudos confirmam que
os pesquisadores devem ir além
da interpretação de resultados.
É importante que eles sejam
capazes de fazer recomenda-
ções", diz Eugenia, que contou

com a ajuda das profissionais
Neyza Fluger e Thais Sauaya no
trabalho. Em uma escala de im-
portância de l a 7, a capacidade
de gerar recomendações atingiu
média 6,27. Na seqüência, am-
bos com conceito médio de 5,87,
estão a capacidade de executar
grandes projetos e a utilização
de metodologia de pesquisa
atualizada. O preço vem em
quarto lugar, com 5,77, antes
de criatividade na apresentação
dos resultados (5,73).

Embora a concentração do
mercado global tenha alcan-
çado índices altíssimos, quem
utiliza pesquisa no Brasil não
se importa com a nacionalida-
de do instituto contratado. A
relevância de ser uma empresa
multinacional do setor atingiu
o menor conceito, 3,13. "O uso
de multinacionais pode ser de-
corrência, às vezes, de decisões
das matrizes." Estar conectada
também tem pouca impor-
tância, segundo o estudo. Ter
especialização em pesquisas
online pesa apenas 3,6 para os
profissionais consultados, que
se declararam otimistas com o
futuro. Para 67% deles, haverá

aumento de investimentos em
pesquisas nos próximos três
anos. Outros 27% acreditam
que a companhia que repre-
sentam deverá manter o nível
de aplicações nesse período.
Apenas 4% avaliam que haverá
diminuição.

REFERÊNCIAS
O levantamento aponta ain-

da que são poucas as empresas
com departamento de pesquisa

apenas 27% responderam
que têm uma divisão interna
específica. Na maioria delas
(66%), a atribuição de contratar
pesquisas é do setor de marke-
ting. As restantes 7% utilizam
outros modelos gerenciais.

Eugenia afirma que a credi-
bilidade do instituto é funda-
mental na decisão de contratar
uma determinada empresa.
"O cliente precisa confiar na
idoneidade da organização,
bem como na sua experiência,
no tempo de mercado e na
capacidade técnica", decla-
ra a pesquisadora. Uma boa
fama também ajuda a ganhar
clientes. "Muitos contratantes
buscam referências em compa-
nhias para as quais a instituição
já tenha prestado serviços."

Custos competitivos e com-
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prometimento com datas e
prazos também foram bastante
citados pelos entrevistados nas
respostas espontâneas. Alguma
familiaridade com o segmento
de atividade do contratante
também conta pontos, segundo
o estudo.

A pesquisa apurou ainda
a quantas anda o conceito
dos institutos perante seus
clientes. O processamento dos
dados foi o aspecto avaliado
como o mais positivo. Para 57%
dos consultados, os institutos
evoluíram muito nesse ponto.
Os aspectos mais atrasados,
de acordo com os entrevista-
dos, são o planejamento do
projeto - que evoluiu muito
para apenas 20% deles - - e a
racionalização dos preços, que
teve somente 4% de respostas
positivas. Para 43%, esse as-
pecto "não evoluiu".

Quando solicitados a colo-
car em ordem de importância
os atributos que consideram
essenciais para um instituto
de pesquisa, a capacidade de
planejar o levantamento surgiu
em primeiro lugar, seguida da
capacidade de interpretar os re-
sultados. Saber aplicar o conhe-
cimento adquirido com o estudo
no planejamento estratégico
da empresa veio em terceiro,
sucedido pela necessidade de
ter domínio da tecnologia.
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