
Mundo da pesquisa
debate a convergência
Dentre os assuntos em pauta, o principal
foi o desafio de conhecer o novo consumidor
MARIANA DITOLVQ

Elaborado em cima do tema
"Brasil profundo, Brasil no mun-
do", aconteceu na semana pas-
sada o 3Ü Congresso Brasileiro
de Pesquisa, evento bienal pro-
movido pela Associação Brasi-
leira de Empresas de Pesquisas
(Abep) que reúne os principais
executivos e players do setor.
A proposta do congresso foi
discutir justamente o papel dos
pesquisadores em um cenário
no qual o Brasil é visto como
um potencial mercado diante da
atual economia global. Dentre os
assuntos abordados, destacou-
se o desafio das empresas de
pesquisa em reunir dados que
apontem o comportamento dos
consumidores, que estão cada
vez mais conectados a diversas
mídias simultaneamente.

No painel "Circuits of cool
e playground digital", Noel
Gladstone, vice-presidente de
pesquisa da MTV Networks
Latin America, mostrou como
a tecnologia tem mudado os
hábitos de consumo em escala
mundial. Com uma amostragem
de 18 mil crianças e jovens de
até 24 anos distribuídos em 12
países, o estudo realizado pela

empresa apontou
que as crianças bra-
sileiras estão entre
as que mais acessam
a internet e se sen-
tem mais à vontade
com os diferentes
dispositivos. "No
Brasil, as crianças
fazem a lição de casa
e procuram infor-
mações sobre seus
programas favori-
tos na internet. Elas
também são as que possuem
uma relação mais intensa com
os telefones celulares, sendo
que utilizam os aparelhos para
brincar", comentou Gladstone.
Segundo o executivo, os cida-
dãos residentes nos países em
desenvolvimento são os que
mais se mostram interessados
pelo consumo da tecnologia,
uma vez que foi constatada a
sensação de progresso e pros-
peridade em países como China,
índia, México e o próprio Brasil,
onde 64% das crianças utilizam
a internet para criar conteúdo e
52% encaminham as novidades
que encontram navegando pela
rede. "Também ficou claro que
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os brasileiros na faixa etária
pesquisada amam assistir à te-
levisão, mas essa atividade vem
cada vez mais acompanhada de
outras tecnologias, o que os fa-
zem consumidores multitarefa",
acrescentou.

TELEVISÃO
O apreço dos brasileiros pela

televisão também foi atestado
pela pesquisa Consumidor Mul-
timídia: uma Tendência Contem-
porânea, realizada pelo Ibope
Pesquisa de Mídia. De acordo
com Affonso Barella — que co-
mandou o estudo, ao lado de Mi-
chelle Freitas —, apesar de estar
apresentando um crescimento
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mais estável nos últi-
mos anos, a televisão
aberta registra um
tempo médio maior
de audiência graças à
crescente penetração
das classes C, D e E.
"O Brasil está vivendo
seu melhor momento,
em razão de estabili-
dade econômica, au-
mento de crédito e
investimentos em pro-
dução. Com a inclusão

das outras classes nesse cenário,
o que se vê é um país formado
por consumidores ávidos por
informação, cada vez mais vora-
zes e dispostos a experimentar
o novo", diz Barella.

Em análise que englobou
os quatro tipos de mídia mais
importantes, o instituto mostrou
que, em uma escala de l a 5, os
pesquisados elegeram com 4,64
a importância de se manterem
bem informados. Dentre os veí-
culos com mais credibilidade,
a internet ainda aparece com a
pior avaliação diante de televi-
são, rádio e jornais, que ainda
gozam de grande prestígio.

Quando o assunto é publi-
cidade, a rede mun-
dial de computadores
também sai perden-
do, uma vez que foi
considerada a mídia
que menos prende a
atenção dos usuários
quando se trata de
veiculação de propa-
gandas. "Respalda-
do pelo crescimento
econômico e diante
de um grande núme-
ro de opções de con-

Futuro promissor para redes sociais e blogs
Outro assunto em voga duran-

te o congresso foi a nova realidade
de relacionamentos imposta pela
internet. No estudo promovido
pela MTV Networks, por exemplo,
constatou-se que, no Brasil, 58%
das crianças ouvidas gostariam
de ingressar no mundo das redes
sociais. "Essa é uma maneira de
fazer amigos e construir uma
identidade. A tendência é que o
número de adeptos desses sites

aumente consideravelmente
nos próximos anos", afirmou
Noel Gladstone. As redes sociais,
construídas através de sites de
relacionamentos como Orkut e
MySpace, também configuram
oportunidade de fidelização e
comunicação entre marcas e con-
sumidores. Na opinião de Marcelo
Coutinho, diretor do Ibope Inteli-
gência, as empresas devem ficar
bastante atentas às mídias sociais

para formularem estratégias de
sucesso na chamada Web 2.0.
Para tanto, o instituto de pesqui-
sas está em fase de elaboração
de uma metodologia para medir
como anda o relacionamento
das marcas com as comunidades
construídas no ambiente online,
entre elas os próprios blogs.
Em entrevista com 14 profissio-
nais de marketing alocados em
grandes empresas nacionais,

Coutinho constatou que as áreas
de comunicação das companhias
ainda precisam abrir mão do
controle absoluto, promovendo
a colaboração e a interatividade
com os usuários. "A preocupação
com o assunto existe, mas os es-
forços ainda aparecem de forma
pontual", disse Coutinho. A nova
metodologia elaborada pelo Ibope
Inteligência não tem data para
ser lançada oficialmente. (MD)

sumo, os brasileiros estão incor-
porando novas marcas, produtos
e serviços ao seu cotidiano. Na
mídia, incorporam também no-
vos meios de informação, o que
os tornam consumidores multi-

•mídia. Diante dessa realidade,
os meios de comunicação e a
publicidade terão de refinar seu
diálogo para tentar reafirmar o
seu papel e sua importância em
meio a esse novo usuário-consu-
midor", completou Barella.

O 3a Congresso Brasileiro
de Pesquisa aconteceu em São
Paulo e reuniu cerca de 400 pro-
fissionais do setor. O conteúdo
apresentado durante os três dias
de palestras está disponível na
internet através do endereço
www.congressoabep.com.br.

A segunda
vida em
discussão

Os metaversos tridimen-
sionais também foram abor-
dados. Mesmo passada a onda
de adesão e entusiasmo tra-
zida pelo metaverso Second
Life — exemplo mais famoso
desse tipo de entretenimen-

to —, estudo realizado pela
GFK Indieator mostrou que
a idéia de criar uma segunda
vida baseada no modelo que
construímos de felicidade ain-
da pode seduzir os internautas
e oferecer oportunidades para
anunciantes se relacionarem
com seus consumidores. Se-
gundo Helena Palia, executi-
va que conduziu a pesquisa
Quem Precisa de uma Segunda
Vida?, ainda não está claro o
papel que as marcas podem
exercer nesse cenário, mas
explorar o benefício real e a
interatividade para se promo-
ver entre esses usuários é uma
alternativa a ser estudada. "A
exposição das marcas nesses
metaversos é fundamental
para unir a realidade à felici-
dade almejada. A comunicação
com os avatares deve se dar
de uma forma em que os re-
sultados repercutam em uma
economia real de mercado",
acredita Helena. (MD)
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