
"Hoje tudo pode ser pesquisado", garante o presidente
da Ábaco Pesquisa de Marketing, Alan Grabowsky. "De

maneira geral, as pesquisas podem ser aplicadas para
conhecer um público, desenvolver um conceito, testar uma

execução antes e durante o seu desenvolvimento e avaliar

os resultados de uma
determinada ação,

no local ou após a
sua realização."

Embora existam

diversas metodo-

logias científicas,
não há uma única

aplicável para toda
e qualquer análise;

o tipo de estudo é
que vai determinar

a mais apropriada.

Da mesma forma,

o tipo de pesqui-

sa varia de acordo

No período de eleições, principalmente presi-
dencial, as pesquisas voltam a ganhar as

manchetes dos jornais e invariavelmente são

questionadas, principalmente pelos políticos e parti-

dos que ocupam as últimas posições. Para tristeza dos
lanternas, elas rara-

mente erram, embora

a história registre vi-
radas entre os pri-

meiros colocados,
nem sempre capta-

das pelos derradei-

ros levantamentos
de boca de urna.

A política, entre-

tanto, é apenas a
face mais popular

das pesquisas, que

são utilizadas pelos
mais diversos seg-

mentos e final idades.



com o tema a ser explorado. "A área de marketing, por

exemplo, trabalha com pesquisas contínuas, que verificam

a evolução do mercado (volume, vendas, share), e

pesquisas voltadas para problemas específicos (lança-

mento ou continuidade de um produto, perda de mer-

cado)", explica o diretor executivo do Ibope Solution,

empresa do Grupo Ibope, Nelson Marangoni.

A aplicação de pesquisas quantitativas e qualita-

tivas também depende dos propósitos do estudo.

As primeiras são usadas para apurar opiniões e

atitudes conscientes dos entrevistados por meio

de questionários; já as qualitativas estimulam os

entrevistados a pensarem livremente sobre algum te-

ma, fazendo emer-

gir aspectos subje-

tivos e motivações

não explícitas. "As

qualitativas não têm

a função de decidir

algo, como uma em-

balagem, por exem-

plo; seu objetivo é

levantar todas as

dimensões de uma

questão por meio

de discussões em

grupo ou entrevistas

em profundidade",

afirma Marangoni.

Para ele, o maior

acesso à telefonia

pela população e a

internet foram as mudanças tecnológicas que mais influ-

enciaram a forma de se fazer pesquisa no Brasil, permi-

tindo coletas mais rápidas por um custo menor. "Tam-

bém mudaram as necessidades dos clientes. Hoje a pes-

quisa precisa auxiliá-lo na formação da estratégia", diz.

Conseqüentemente, o perfil do profissional que trabalha

na área também passou por transformações: ele deve enten-

der o mercado e estar voltado para o negócio do cliente.

NAS FEIRAS

Embora ainda sejam pouco utilizadas por organiza-

dores e expositores brasileiros, as pesquisas são um

instrumento fundamental para melhorar táticas e

desempenhos nas exposições. Na sua palestra apre-

sentada no último Exposystems, o presidente e COO da

Exhibit Surveys, Inc., empresa de pesquisas sobre feiras

e eventos, Skip Cox (veja matéria na página 48), enume-

rou suas várias aplicações nas feiras: conhecer o público

em potencial (seu tamanho, valor e perfil); avaliar o grau

de atratividade do evento, examinando a qualidade dos

visitantes, a eficácia das técnicas de chamar a atenção, o

interesse pelos produtos; analisar o desempenho das

equipes no pavilhão; e justificar verbas investidas.

Para Grabowsky, quatro aspectos podem ser avalia-

dos por meio de pesquisas nas feiras e eventos: o racional

(conteúdo), o sensorial (por exemplo, a atratividade

visual), o comercial (custos) e o emocional (localiza-

ção, atendimento).

"As feiras são olho,

coração, cérebro e

bolso", diz o execu-

tivo. Segundo ele, a

Ábaco disponibiliza

uma ferramenta ex-

clusiva para avaliar

a participação em

feiras e congressos,

a Expo-Survey, que

utiliza um exit-poll

(avaliação na saída)

para conhecer o que

os visitantes mais

gostaram e o que

pode ser melhorado

no estande, subsidi-

ando o planejamento de eventos futuros.

Mas não são apenas os visitantes e expositores que

podem ser alvo das pesquisas. Congressistas, organiza-

dores, patrocinadores, autoridades, palestrantes, espe-

cialistas, todas essas vozes podem ser ouvidas; o que

varia é o tamanho da amostra de cada segmento. "Em

um congresso realizado simultaneamente a uma feira

no ano passado, fizemos 2.800 entrevistas em oito idio-

mas, utilizando dezessete produtos diferentes", conta

Grabowsky. "Com os congressistas, por exemplo, ava-

liamos o conforto imediato — a temperatura do ar-condi-

cionado, a qualidade da tradução simultânea e até, no

caso dos muçulmanos, se havia locais adequados para

que eles pudessem rezar para Meca." E3
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