
Satisfação de clientes, avalia-
ção da publicidade e da imagem 
de marca, previsão de demanda. 
Essas são apenas algumas das 
inúmeras informações de marke-
ting hoje disponibilizadas pelas 
ferramentas internacionais de 
pesquisa. Mas, até que ponto é vá-
lido utilizar, na realidade brasileira 
— por si só repleta de “realidades” 
distintas —, metodologias geral-
mente desenvolvidas em outros 
países e projetadas para aplicação 
em diversos mercados? Aparen-
temente apenas teórica, essa 
discussão ganha agora força por se 
vincular ao embate mercadológico 
entre as empresas de pesquisa 
nacionais e as multinacionais, 
que disponibilizam a maioria das 
ferramentas internacionais.

Obviamente, os represen-
tantes destas últimas defendem 
a validade dessa utilização e 
recorrem até mesmo a analogias 
entre a pesquisa e atividades 
como a fi losofi a e a psicanálise. 
Afi nal, conforme lembra Paulo 
Secches, presidente da TNS 
Interscience, autores como Só-
crates e Freud produziram suas 
obras em épocas e realidades 
totalmente distintas das nossas, 
mas seus conhecimentos e teo-

rias seguem sendo aplicados em 
vários países.

Para Secches, se o debate 
sobre a validade da utilização das 
ferramentas internacionais tiver 
como pano de fundo uma contra-
posição comercial entre empresas 
locais e internacionais, não trará 
resultados práticos. “Essa ques-
tão comercial realmente existe, 
mas, se desviarmos sua discussão 
para a avaliação da efi cácia das 
metodologias internacionais, 
talvez precisemos destruir todos 
os livros e teorias de autores 
estrangeiros”, ironiza.

Já Paulo Carramenha, dire-
tor-presidente da GfK Indicator, 
vincula essa discussão à tenta-
tiva de dirigentes de institutos 
nacionais de desqualifi car as téc-
nicas proprietárias de pesquisa, 
que geralmente são oferecidas, 
em âmbito internacional pelos 
institutos multinacionais. E, para 
ele, duvidar da aplicabilidade lo-
cal de uma técnica internacional 
signifi ca questionar a possibili-
dade de empregar uma mesma 
técnica no Sul e no Nordeste 
brasileiros, pois essas regiões 
são muito distintas. “As ferra-
mentas de pesquisa são válidas 
em qualquer local, e as empresas 
internacionais investem muito 
em sua construção, sempre bus-
cando as formas mais adequadas 
à obtenção dos vários gêneros de 
informação”, enfatiza.

Parâmetros
As ferramentas internacio-

nais de pesquisa são importantes 
também por gerar parâmetros 

para o confronto de desempe-
nhos em distintos mercados, 
destaca Arthur Bernardo Neto, 
diretor de novos negócios e 
novas indústrias da Nielsen. 
“Nos estudos relacionados à 
publicidade, por exemplo, elas 
avaliam as diferenças nos níveis 
de empatia, de persuasão, nos 
resultados”, ele detalha.

Mas um levantamento res-
trito ao mercado brasileiro será 
mais bem realizado com soluções 
locais, crê Adélia Franceschini 
— diretora do instituto que leva 
seu sobrenome —, pois elas são 
mais adequadas às especifi cida-
des de uma realidade na qual 

predomina uma cultura mais 
visual, o sistema educacional é 
elitizado e há dificuldades de 
trabalho com temas mais concei-
tuais nas classes de menor poder 
aquisitivo.

Para demonstrar o grau de 
desconhecimento dessa realida-
de nos projetos globais, Adélia 
conta que seu instituto já foi 
solicitado para uma pesquisa 
com mães de classe D da região 
metropolitana do Recife, na qual 
as próprias entrevistadas deve-
riam colocar as respostas em 
um computador. “Surge também 
muita coisa para ser lida pelo en-
trevistado, e isso gera problemas 

nos estudos com a população de 
menor renda”, acrescenta.

Aurora Yasuda, vice-presi-
dente de atendimento da ope-
ração local da multinacional 
Millward Brown, reconhece es-
sas especifi cidades, que, segun-
do ela, são sempre consideradas 
e adaptadas. “Já se foi o tempo 
em que marcas e institutos glo-
bais tentavam aplicar indiscrimi-
nadamente as ferramentas inter-
nacionais. Hoje, as adaptações 
atingem uns 80% dos projetos 
internacionais”, estima.

Há, porém, quem considere 
algo inócua a discussão que 
opõe as técnicas internacionais 

As dores da 
globalização
Cresce a discussão sobre até que ponto são válidos os estudos 
feitos em outros países quando aplicados à realidade brasileira
Antonio Carlos Santomauro
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Carramenha: ferramentas são válidas em quaisquer locais Aurora: adaptações atingem 80% dos projetos internacionais
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O faturamento do 
setor no Brasil (em reais)

2004 800 milhões

2005 900 milhões

2006 1 bilhão*

Fonte: Associação Brasileira das 
Empresas de Pesquisa (Abep)
* Estimativa



às soluções locais: “Aqui ou em 
qualquer outro local, pesquisa 
apóia-se em dois pilares: quali-
dade na coleta das informações 
e criatividade na análise”, afi rma 
Manuel Lopes, diretor geral 
da Synovate Brasil. “É mais 
importante trabalhar temas 
como representatividade das 
amostras e melhores maneiras 
de chegar aos targets do que 
discutir técnicas internacionais 
ou locais”, explica.

Para serem bem utilizadas 
no mercado brasileiro, as fer-

ramentas internacionais devem 
geralmente passar por algumas 
adaptações, recomenda Nelsom 
Marangoni, diretor executivo 
do Ibope Solution. Ele cita, 
entre os itens mais passíveis de 
adaptação, os textos dos ques-
tionários e as formas de coleta 
da informação. Na sua opinião, a 
consideração da realidade local 
é fundamental especialmente na 
análise das informações. “Não 
dá — e isso ainda acontece 
— para simplesmente levantar 
as informações aqui e enviá-las 

A atual signifi cância do Brasil nos projetos 
internacionais de pesquisa é avaliada de maneira 
distinta pelos representantes dos institutos. De 
acordo com Bernardo Neto, da Nielsen, “vem 
crescendo a inclusão do País nesses estudos”. 
Paulo Secches, da TNS InterScience, referenda 
essa posição: “E essa expansão ocorre por uma 
razão simples: os mercados internacionais nos 
consideram mais importantes do que nós mes-
mos”. Atualmente, estima Secches, cerca de 15% 
das pesquisas realizadas aqui estão vinculadas a 
projetos internacionais.

Contudo, na opinião de Nelsom Marangoni, 
do Ibope Solution, “o Brasil já foi mais impor-
tante nos estudos globais, mas hoje perde um 
pouco de espaço, especialmente para a Ásia”. E 
Waldyr Pilli, do Larc, conta que, se segue sendo 
presença obrigatória nos levantamentos focados 
na América do Sul, em âmbito latino-americano 
o País já divide a primazia com nações como o 
México. “Já fomos mais relevantes também no 
contexto do Bric”, acrescenta Pilli, referindo-se 
à sigla criada há quatro anos para designar os 
países que então apresentavam maiores possibi-
lidades de desenvolvimento econômico: Brasil, 
Rússia, Índia e China. (ACS)

Relevância no mercado nacional

Lopes: qualidade na coleta das informações e criatividade na análise

Secches: “Os mercados internacionais nos 
consideram mais importantes do que nós mesmos”

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1252, p. 44-45, 2 abr. 2007.




