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esquisar não é uma tarefa fácil.
O bom resultado depende da boa
vontade de quem faz parte do

objeto do estudo, de uma investigação
profunda e da interpretação correta
dos dados levantados. Freqüentemen-
te, para chegar ao objetivo, o pesqui-
sador enfrenta s i tuações del icadas e
até perigosas.

Mesrno assim, o Centro de Altos
Estudos de Propaganda e Marketing
[CAEPM], da ESPM, cont inuam de-
senvolvendo es tudos sobre os mais
diversos temas, desde o perfil do con-
sumidor de baixa renda até as novas
possibilidades de comunicação ofere-
cidas pela internet.

A pesquisa Lógica do Consumo das
Camadas Populares, desenvolvida pe-
las professoras Carla Barros, Cecília
Mattoso, Eliana Formiga e pelo profes-
sor Leonardo Marques, da ESPM-RJ,

t raçaumper f i l doconsumidordeba ixa
renda no Rio de Janeiro. Os números
dão idéia da importância desse públi-
co. "68% dos lares no Brasil têm renda
familiar de até R$ 2.000,00. Se as em-
presas se concentrarem somente nos
32% restantes, o mercado f ica muito
limitado", af irma Mattoso.

O grupo de professores visitou mo-
radores de Duque de Caxias, município
localizado na Baixada Fluminense, e
da região de Canoas, no bairro de São
Gonçalo, onde estão localizadas as fa-
velas de Vila Canoas e Pedra Bon i ta .
O estudo mostra o predomínio das mu-
lheres como tornadoras de decisões
nas compras. "A prioridade é a beleza,
e elas procuram promoções, mas só de
marcas determinada s", conta a profes-
sora Carla Barros.

Já o professor M arques deu mais ên-
fase ao mercado de telefones celulares.



Deacordocomo levantamento feito por
ele, 80% dos planos são pré-pagos. "As
operado rãs precisa m conhecer melhor
o mercado de baixa renda", af irma.

Os professores Marcos Amatucci ,
da ESPM-SP, e Roberto Bernardes, do
Centro Universitário da FEI, apresen-
taram o trabalho Gênese, Desenvolvi-
mento e Gestão do Conhecimento ern
Subsidiárias de Multinacionais, em que
identificaram o fim do atrasotecnológi-

anos", conta Amatucci .
Outra pesqu isa tem como tema

o p rocesso de i n te rnac iona l i zação
da educação. Em Desa f ios e Oportu-
nidades na Nova Política de Conheci -
mento, es tudo fe i to pela p ro fessora
Manolita Correia Lima, pelo professor
Alexandre Gracioso, da ESPM-SP, epe-
lo professor Fábio Contei, da ESPM-RS,
os dados mostram como aumentou o
f Luxo internacional de estudantes. "Em

co dassubsidiár ias em relaçãoà matriz,
no caso da montadora General Motors.

A GM possui c inco Cent ros de De-
senvolv imento, um deles no Brasi l ,
onde se produz caminhonetes de por-
te médio para serem comercial izadas
em outros países. "Alguns f a to rés jus-
t i f icam essa evolução da montadora,
mas o pr inc ipa l deles fo i o prejuízo
registrado pela empresa nos últimos

1975, eram 600 mil estudantes em pa-
íses estrangeiros. Em 2005, eram 2,7
milhões", conta Manolita.

O Brasil, segundo a pesquisa, é um
e x p o r t a d o r de estudantes. "Temos
0,5% dos nossos alunos no exter ior, a
grande maior ia nos Estados Unidos",
revela a professora. Para tentar mu-
dar essa s i tuação, a ESPM vai propor
a cr iação da Academia Ibero-Amen-
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caria de Admin is t ração e Market ing,
composta por Instituições da Península
Ibérica e da América Latina. "Até mar-
ço, vamos formar a Carta de Intenção
para cr iação da Academia. Estamos
programando a formalização desse
grupo até outubro".

Duas pesquisas mostraram as novas
tendências do mercado publicitário.
No estudo Prát icas de Comunicação
no Ciberespaço, o professor Viníc ius
Andrade Pereira e a professora Andréa
Hecksher, da ESPM-RJ, detalham as
novas ferramentas disponíveis no mun-
do digital para quem faz comunicação.
"Se hoje temos a Web 2.0, caracterizada
pela interatividade, em pouco tempo te-
remos a Web 3.0, com a melhor organi-
zação de toda a informação disponível",
afirma Pereira.

A pesquisa Nova Cadeia Produtiva da
Comunicação Mercadológica, da pro-
fessora Laura Gallucci, da ESPM-SP,
e do professor Carlos Messeder, da
ESPM-RJ, demonstra como as Arenas
da Comunicação estão transformando
a maneira de se fazer publicidade.

Eles estudaram três ambientes onde
esse novo tipo de comunicação acon-
tece: o Oi Fashion Week, o Red Buli Air
Race e o Barra Shopping, todos no Rio de
Janeiro. "Observando esses ambientes,
é fácil perceber que empresa e marca
têm a mesma importância na estratégia
de comunicação", afirma Gallucci.

Os professores percebem uma forte
resistência dos veículos t rad ic iona is a
esse novo tipo de publicidade. "O mode-
lo do filme de 30 segundos está longe
de se esgotar, mas como as emissoras
ganharão dinheiro c a s o esse tipo de
comunicação se torne ultrapassado?",
questiona a professora Gallucci.

Hoje, em um cenário muito diferente
daquele visto até alguns anos atrás, o
próprio consumidor produz conteúdo de
comunicação para as e m presa s. "Além
de quem compra, o fornecedor támbem
tem uma postura pró-ativa, com a pare-
lhos de TV em farmácias e marketing
nos banheiros", af i rma Messeder. Tu-
do isso, segundo os professores, pode
determinar o sucesso ou f racasso de
uma marca.
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