
Pesquisa

PELOS OLHOS
DO CONSUMIDOR
Em entrevista ao Cenp em Revista, Daina Ruttul, diretora
nacional do Instituto Ipsos Marplan, fala da importância de
estudos de consumo dos meios e de produtos para se elaborar
um planejamento de marketing, comunicação e mídia.

Daina Ruttul

diretora nacional do Instituto Ipsos Marplan

Cenp em Revista: Na sua opinião, qual

é o dado mais valioso que a Ipsos

Marplan disponibiliza ao mercado

publicitário?

Daina Ruttul: A importância dos

Estudos Marplan/ECM para as agên-

cias está no fato de eles fornecerem

um panorama completo do consumi-

dor, não só do ponto de vista do con-

sumo de mídia, como também do de

produtos, comportamento e atitudes.

É uma radiografia completa do

consumidor, com múltiplas utilida-

des. Com a reestruturação do banco

de dados, já há algum tempo, a Ipsos

Marplan deixou de ser uma ferra-

menta simplesmente para estratégia

e tática de mídia. Hoje, pode estar

presente em todas as etapas do pla-

nejamento de comunicação da cam-

panha, desde o seu início, até o pro-

jeto de marketing do anunciante.

Com nossos estudos em mãos, é



possível identificar o consumidor

de determinada marca, saber quem

é essa pessoa, o que ela faz, quais

interesses tem, seus hábitos de

lazer, seu nível de consumo, os ou-

tros produtos que consome e seus

hábitos de mídia. Você quantifica o

seu consumidor.

Cenp em Revista: Como os Estudos

são disponibilizados ao mercado?

Daina: Desde bancos completos,

com todas as informações, de pe-

riodicidade trimestral, até-informa-

ções fragmentadas por módulos. O

banco completo é uma base de

dados single source, com um consu-

midor sendo entrevistado em todos

os aspectos do seu cotidiano, o que

permite uma análise completa des-

se consumidor. As informações

fragmentadas podem se referir

apenas ao consumo de mídia, por

exemplo, incluindo todos os meios

ou se restringindo apenas a um

deles, ou então apenas aos hábitos

de consumo de produtos, serviços

e marcas com dados demográficos,

comportamentais e atitudinais, que

é um produto oferecido aos anun-

ciantes.

O anunciante e a agência po-

dem economizar muito tempo e

dinheiro usando esse tipo de pes-

quisa para saber o perfil do seu

usuário, elaborar o plano de mídia,

definir um lançamento ou estraté-

gias de fidelização da marca. É pos-

"Os estudos da
Ipsos Marplan
podem estar
presentes em
todas as etapas
do planejamento
de comunicação,
até no projeto
de marketing
do anunciante"

sível, inclusive, saber o número de

pessoas que têm as mesmas carac-

terísticas dos seus consumidores e

não estão consumindo o produto.

Os bancos de dados são dispo-

nibilizados em três softwares: o

Sisem, que permite comercializa-

ção por módulos, para informações

só de mídia, por exemplo, o Tom

Micro e o Galileo, que disponibili-

zam os dados do banco completo.

Não é cobrado um preço pelo

software, mas sim a licença de uso.

Faz parte da assinatura o treina-

mento presencial para a equipe que

irá usar o software.

Cenp em Revista: Quais as diferenças

entre os softwares?

Daina: O Sisem é um tabulador que

possibilita o cruzamento de todas

as variáveis da pesquisa e tem uma

parte de simulação de plano de mí-

dia impressa, que combina inser-

ções entre os diferentes veículos,

oferecendo resultados de cobertu-

ra, freqüência média de exposição,

relação custo/benefício. Estas variá-

veis permitem ao usuário dados

técnicos, para decidir sobre o plano

mais adequado para a veiculação

da campanha.

O Tom Micro também é um

tabulador, mais completo, com re-

cursos estatísticos como análise

fatorial de correspondência e árvore

de segmentação. Nesta segmen-

tação, o software divide os consu-

midores de determinado produto

ou marca em diversos grupos

homogêneos, conforme o índice de

consumo, permitindo ao profissio-

nal de mídia selecionar os segmen-

tos de maior interesse para serem

utilizados como público-alvo numa

campanha publicitária." Por exem-

plo: ao analisar um produto como

Coca Light, quantificamos os mais

diversos grupos que consomem,

que vão desde aqueles que não

fazem nenhum exercício físico ou

nenhum outro esforço, até aqueles

que freqüentam academia, correm,

caminham e só consomem produ-

tos diet e procuram manter uma ali-

mentação saudável e balanceada.

Informações como essas permi-

tem ao analista selecionar exata-

mente os segmentos de maior

interesse para uma decisão estra-

tégica de marketing, comunicação



ou mídia. Enfim, com o Tom Micro,

é possível fazer uma radiografia do

consumidor bem mais ampla, além

de funcionar também como plane-

jador e otimizador de mídia, sendo

possível planejar todas as mídias,

associando os veículos que dão a

melhor cobertura com o menor

custo.

Já o Galileo é um software

recém-lançado, mais sofisticado e

completo, com muitas soluções es-

tatísticas na tabulação e nas análi-

ses de segmentação.

Cenp em Revista: Como é realizado o

levantamento de informações da pes-

quisa e que tipos de perguntas são

feitas?

Daina: A pesquisa é contínua, e

para cada trimestre fecha-se uma

amostra de cerca de 13.500 pessoas

em nove mercados. A entrevista é

feita face a face, por 1h40min, em

média. Há questionários diferentes

para adultos e crianças de 10 a 12

anos.

A metodologia empregada é a

de recall em determinados perío-

dos de tempo. Essa metodologia é

muito utilizada em pesquisa pelo

valor que essa informação tem para

tomadas de decisões estratégicas,

uma vez que o entrevistado respon-

de sobre o que é relevante para ele,

o que tem o hábito de fazer e com

certeza continuará fazendo. No ca-

so de jornal, por exemplo, é apre-

"A Ipsos
Marplan
pesquisa mais
de 5 mil
marcas de
produtos,
divididas em
270 categorias"

sentado um cartão com os nomes

dos principais jornais no mercado

pesquisado e se pergunta a freqüên-

cia da leitura - se leu no dia ante-

rior, quantos dias da semana costu-

ma ler, nos últimos trinta dias e nos

últimos três meses, além dos cader-

nos e seções que costuma ler etc.

No final dessa pesquisa, posso

dizer o meio, o veículo, a freqüên-

cia e os hábitos de consumo da-

quela mídia pelo entrevistado, e

isso vale para rádio, TV, revista,

jornal, internet, teatro, cinema e

também algumas informações de

mídia exterior/outdoor, de forma

isolada ou multimídia.

Cenp em Revista: Em relação ao con-

sumo de produtos, o método é o

mesmo?

Daina: É o mesmo, mas não usa-

mos estímulo; o entrevistado res-

ponde a marca top ofmind. Pergun-

tamos os produtos consumidos e

comprados em determinados pe-

ríodos de tempo. As perguntas se

referem a centenas de produtos -

temos mais de 5 mil marcas no

nosso banco de dados. São pesqui-

sadas marcas para 270 categorias,

e apenas perguntamos as preferi-

das, mais consumidas.

Cenp em Revista: Como é feita a

pesquisa no que se refere a atitudes?

Daina: Por meio de frases relacio-

nadas a atitudes, com uma escala

de concordância de zero a cinco.

São frases que tratam de família,

trabalho, comunidade, consumo.

Por exemplo, estas são algumas

das frases relacionadas à consumo:

"Eu gosto de visitar várias lojas antes

de fazer uma compra", "Raramente

mudo de marca", "Fazer compras ser-

ve para relaxar", "No meu dia-a-dia,

não me imagino sem um cartão de

crédito", "Freqüentemente peço con-

selhos antes de fazer uma compra".

Essas frases são analisadas

estatisticamente, de forma que per-

mitem criar clusters, tornando pos-

sível analisar o consumidor não

apenas de modo demográfico (se-

xo, idade, classificação econômica),



Trimestral, consolidados de ano móvel
(últimos 12 meses)

Grande São Paulo,
Rio de Janeiro,
Belo Horizonte,
Porto Alegre,
Recife,

Salvador,
Curitiba e São José
dos Pinhais, Fortaleza,
Brasília/DF e conso-
lidado nove mercados

Esporádico

Grande Vitória,
Baixada Santista,
Bauru,
São José do Rio Preto,

São Luís do Maranhão
Grande Belém e
Campinas

Revista

• hábitos gerais de leitura;
• títulos lidos por periodicidade;
• freqüência de leitura e tempo de

leitura (em horas) por título;
• horários que costuma ler;
• procedência de leitura;
• número de vezes que lê o

exemplar;

• forma de obtenção.

Jornal

• hábitos gerais de leitura;
• leitura por periodicidade e por

dia da semana;
• seções/suplementos lidos;
• títulos lidos por periodicidade;
• freqüência de leitura e tempo de

leitura (em horas) - por título;
• tráfego de leitura por

seções/suplementos;
• horários que costuma ler;
• forma de obtenção.

Rádio AM e FM

• hábitos de ouvir rádio AM e FM;
• dias da semana por faixa horária;
• horários que costuma ouvir;
• locais em que costuma ouvir;
• tipos/gêneros de programas que

ouve;
• emissoras ouvidas ontem e nos

últimos trinta dias.

Internet

• acesso e freqüência;
• média de horas que navega a

cada acesso;
• última vez que navegou;
• número de vezes que acessou

na última semana;
• local de acesso;
• há quanto tempo acessa em casa;
• acesso/conexão: pago ou gratuito;
• tipo de conexão;
• gasto médio mensal com

assinatura;
• compras nos últimos doze meses

- "e-commerce" - itens
comprados;

• comprou nos últimos doze meses
em sites: brasileiro, estrangeiro,
ambos;

• quanto gastou nos últimos trinta
dias com compras de produtos
na internet;

• finalidade de acesso - freqüência
e última vez;

• horários em que costuma acessar;
• uso de serviço de voz;
• posse de e-mail pessoal no

domicílio/no trabalho;
• sites visitados nos últimos trinta

dias - freqüência e quando
(tempo);

• provedor de acesso que usa em

casa.

TV aberta e por assinatura

• hábitos de assistir à TV aberta e
paga;

• dias da semana por faixa horária;
• horários que costuma assistir;
• tipos/gêneros de programas a

que assiste;
• emissoras assistidas ontem, nos

últimos sete e trinta dias.

Cinema

• freqüência com que costuma ir
ao cinema;

• gasto médio mensal com
ingresso;

• alcance do meio cinema e por
circuito/locais (salas) em que o
entrevistado costuma ir ao
cinema com maior freqüência;

• preferência por gênero de filme.

Teatro

• freqüência com que o
entrevistado costuma ir ao teatro;

• gênero/tipo de peça teatral que
o entrevistado prefere.

Outdoor/Mídia exterior

Exposição habitual e recente (sete
dias) à mídia exterior por tipo de
suporte existente no mercado:
abrigo de ônibus e táxi; banca de
jornais; metrô; ônibus; outdoor;
painéis de todos os tipos; ponto-
de-venda; relógio de rua etc.



mas também por seu comporta-

mento e atitudes - se é mais con-

sumista ou não, se é formador de

opinião, se é moderno, se tem inte-

resse por tecnologia etc. Esse tipo

de segmentação pode ajudar muito

no desenvolvimento de uma cam-

panha publicitária.

Cenp em Revista: Os estudos abran-

gem quais mercados?

Daina: São nove mercados contí-

nuos, com resultados trimestrais,

consolidados semestrais, anuais e

de ano móvel: São Paulo, Rio de

Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo

Horizonte, Salvador, Brasília/DF,

Curitiba, São José dos Pinhais e

Fortaleza. Em outros mercados,

como Sorocaba, Bauru, Baixada

Santista, Vitória, etc., também te-

mos dados de pesquisa, mas não

são contínuos. Nesses casos, é de

acordo com a demanda - geral-

mente, um veículo ou um conjunto

de veículos e agências que pedem

um estudo em mercados específi-

cos. A pesquisa tem sempre a

mesma base, com adaptações de

acordo com o mercado.

Cenp em Revista: Que tipo de dados

curiosos é possível descobrir por meio

dos estudos?

Daina: Há vários tipos de dados,

como os horários em que o entre-

vistado consome cada mídia, para

qual time de futebol torce, raça,

"Os questionários
permitem apurar
os horários em que
o entrevistado
consome cada mídia,
para qual time torce,
opção sexual,
interesse por
política, se é fumante,
se pratica esportes..."

religião, opção sexual, interesse por

política, se é fumante, se costuma

viajar, se pratica esportes...

Cenp em Revista: Como esses dados

estão disponíveis para as agências,

inclusive através do Cenp?

Daina: Para as agências dos Grupos

6 e 7, estão disponíveis no site do

Cenp dados de penetração de au-

diência em todas as mídias por

mercado, sem qualificação, apenas

com os índices de audiência. Estes

dados podem ser acessados livre-

mente pelas agências, desde que

estejam com a certificação em vigor

e em dia com os pagamentos da

contribuição para o Cenp.

Para comercialização, temos pa-

cotes formatados para diferentes

grupos e interesses. É possível

comprar apenas dados de mídia -

de todas as mídias, de apenas um

grupo e até de um só veículo, me-

diante processamento especial -,

ou ainda apenas hábitos de consu-

mo e comportamento. Disponibili-

zamos desde pacotes mais sim-

ples, com os dados das tabelas já

cruzados com os targets básicos,

até o banco de dados completo.

Cenp em Revista: Em média, qual é

o custo de investimento para uma

agência adquirir esses estudos?

Daina: Não dá para generalizar

porque depende do mercado e da

extensão de dados solicitados, a

quantidade de informações com-

pradas. Mas todos podem comprar

os Estudos Marplan/EGM, tanto

agências pequenas quanto grandes.



"Cresceu muito
o uso de pesquisa
pelas agências.
Hoje, há a
consciência de
que simplesmente
não se vive mais
sem pesquisas" principalmente em relação às agên-

cias menores, ao disponibilizar

nossos dados no site.

Cenp em Revista: Por ter vindo do

mercado publicitário, como você vê a

relação de profissionais de agências e

o uso de estudos, como os do

Marplan?

Daina: Hoje, temos um número de

informações e softwares que aju-

dam muito o planejamento e a

decisão de mídia dentro da agên-

cia. A maioria das agências já

percebe o quanto pode melhorar

seu desempenho fornecendo o pla-

no de mídia para o anunciante com

base em dados de pesquisa. Essas

informações de pesquisa são mui-

to necessárias para a agência, é um

diferencial, uma forma técnica e

embasada de mostrar para o

anunciante o que é melhor para ele

em termos de mídia.

O uso de estudos está crescen-

do bastante, inclusive entre os veí-

culos, que estão se preparando

muito bem. Se a agência não estiver

pronta para isso, a discussão não

vai ser de igual para igual.

Cenp em Revista: Qual é a percepção

que você tem hoje do uso de pesquisas

nas agências de nível 4, 5, 6 e 7?

Daina: Aumentou muito. Se antiga-

mente existia a percepção de que o

uso de pesquisas era importante,

hoje há a consciência de que sim-

plesmente não se vive mais sem

pesquisas. As agências aprende-

ram a usar as pesquisas, viram sua

importância e passaram a comprar

por necessidade, e não por obriga-

toriedade. A mentalidade mudou

bastante, e acho que esse foi o gran-

de benefício gerado pelo Cenp,

Cenp em Revista: Qual o impacto

para as pesquisas da digitalização da

TV e da transformação do celular em

uma mídia?

Daina: Acho que vamos passar por

muitas mudanças de longo prazo

com a TV Digital, com as novas for-

mas de mídia, com a internet e

com o próprio celular. Já estamos

fazendo pesquisas nesse sentido,

cobrindo essa demanda da inter-

net, pesquisando as funções do ce-

lular que o consumidor realmente

usa, porque vamos começar a ter

muita coisa de mídia em relação ao

celular. Em um questionário de

recall como o dos Estudos Mar-

plan/EGM não é difícil absorver

essas novidades, basta adaptar as

perguntas.

O desafio é este: adaptar para as

novas modalidades de mídia que

vão surgir. Vai ficar cada vez mais

difícil atingir o consumidor, ele vai

ter cada vez mais mídias dispo-

níveis, se movendo mais rápido en-

tre elas e pulando os comerciais. •

Text Box
Fonte: CENP em revista, ano 2, n.8, p.22-29, out. 2006.




