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As principais empresas especializadas em pesquisa de mercado comemoram a aceitação cada 
vez maior dos clientes, mas gargalos como a qualificação de profissionais e fraudes na escolha 
dos entrevistados impedem crescimento ainda maior. Disseminados, os estudos têm 
participado de todas as etapas do desenvolvimento de produtos. Concentradas no eixo Rio-São 
Paulo, as principais companhias do mercado movimentaram, segundo dados da Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), cerca de R$ 1,2 bilhão no ano passado. Setores 
como limpeza, alimentos, cosméticos e telecomunicação são, hoje, os principais clientes, mas 
o investimento ainda é alto para pequenos empresários.  
 
Segundo Waldyr Pilli, presidente da Abep, as pesquisas de mercado estão, de fato, em voga 
entre as empresas, principalmente nos setores mais concorridos. "Há uma forte relação entre 
as pesquisas de mercado e concorrência. Onde existe competição, existe a necessidade de se 
conhecer bem o mercado. Hoje, setores como alimentação, financeiro, beleza e limpeza 
promovem pesquisas qualitativas e quantitativas durante o desenvolvimento de seus produtos 
e serviços", afirma.  
 
É o caso da L’Oréal, que, segundo a gerente de inteligência, Paula Neherer, faz cerca de 120 
estudos para suas quatro divisões de produtos. "Hoje dispomos de um orçamento de cerca de 
R$ 6 milhões para pesquisas de mercado. É a partir delas que descobrimos os gostos e 
reclamações de nossas consumidoras", revela.  
 
Paula também ratifica que os dados colhidos estão presentes em todas as etapas do 
desenvolvimento dos produtos da L’Oréal. "As pesquisas também nos auxiliam na montagem 
de nossas estratégias de comercialização e comunicação com o mercado", afirma, citando 
como exemplo a escolha da cor na embalagem de seu mais recente lançamento. "Estávamos 
entre o azul e lilás, mas, por meio das pesquisas, vimos que o primeiro está muito associado à 
shampoos para caspas, voltados para homens, e, portanto, muito longe de nosso público-alvo, 
as mulheres".  
 
Com custo variando entre R$ 40 mil (qualitativas) e R$ 500 mil (quantitativas) nas principais 
empresas fornecedoras, segundo fontes do setor, as pesquisas acabam se tornando artigo de 
luxo para os pequenos empresários. Quem faz, garantem especialistas, reúne um pequeno 
grupo de recrutadores (responsáveis por escolher entrevistados para as pesquisas) e as 
executam, muitas das vezes sem um resultado efetivo.  
 
Ao menos, nota-se uma valorização cada vez maior dessa ferramenta em companhias de 
médio porte — principalmente as inseridas nos mercados mais concorridos. De acordo com 
especialistas, empresas com uma receita anual de cerca de R$ 50 milhões destinam entre R$ 
700 mil e R$ 1 milhão para estudos de mercado.  
 
"É difícil estimar um custo médio das empresas com pesquisas de mercado, pois há muitas 
variáveis envolvidas. O certo é que elas permitem aos empresários lançarem seus produtos 
com uma margem de erro menor. Portanto, o retorno desse investimento é muito maior", 
argumenta Guilherme Caldas, presidente do comitê de pesquisa da Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) e gerente de pesquisa e inteligência de mercado da Michelin para a América 
Latina.  
 
Fraudes  
 
Fonte de grande preocupação entre as empresas do setor, as fraudes em cadastros de 
entrevistados incentivaram a Abep criar o Controle de Qualidade no Recrutamento (CRQ). Com 
mais de 1,3 milhões de registros de candidatos e participantes de estudos qualitativos, o CRQ 
é destinado às empresas de recrutamento de entrevistados. Por meio dele, é possível descobrir 
se uma pessoa participou de entrevistas com nomes diferentes, situação que vem se repetindo 
em muitas pesquisas.  
 



"Hoje, algumas etapas do processo de pesquisa são terceirizadas. Não podemos negar que 
existem entrevistados profissionais, que participam de vários recrutamentos com 
documentação falsa", afirmou Waldyr Pilli, durante palestra no V Fórum ABA Rio de Pesquisa, 
promovido semana passada, no centro de convenções do Barra Shopping, Zona Oeste do Rio.  
 
Pilli acrescentou que, até aqui, o CRQ está dando bons resultados. "Desde seu lançamento, 
fazemos auditorias constantes e recebemos, em média, 10 mil consultas por mês. O fato é que 
precisamos diminuir a incidência de fraudes e, para isso, devemos evoluir da base de dados 
que atualmente possuímos para um sistema de gerência no recrutamento".  
 
Já Caldas, da ABA, alerta para a falta de profissionais de pesquisa no mercado, destacando 
ainda que a qualificação destes deve ser contínua. "A pesquisa de mercado brasileira é bem 
conceituada mundialmente, mas ainda enfrentamos dificuldades em encontrar e formar novos 
profissionais do setor. A ABA, em parceria com a Adep, promove cursos de capacitação em 
todo o País, mas as empresas contratantes também devem participar, exigindo sempre 
qualidade nos estudos e amostras", afirma. 
 
 
Leia mais: 
 
Empresas investem em inovação  
 
As companhias de pesquisa de mercado do País estão investindo em novos serviços para 
aumentar os negócios. São os casos da RGarber Inteligência Competitiva e Estudos de 
Mercado, que há quatro anos aposta na venda de banco de dados, e da Fractal Consulting, que 
oferece análises detalhadas dos estudos encomendados.  
 
Localizada na Taquara, Zona Oeste do Rio, a RGarber tem entre seus clientes empresas dos 
setores de seguros, petróleo e gás, alimentação, entre outros. Segundo seu diretor–
presidente, Rogério Garber, seu banco de dados possui atualmente cerca de 60 milhões de 
CPFs e 4 milhões de CNPJs.  
 
"O cliente quase nunca não tem base de dados. Durante os estudos, cruzamos informações 
obtidas durante as entrevistas primárias com nosso banco e oferecemos uma pesquisa mais 
ampla e precisa", afirma. Para Garber, pesquisa e banco de dados devem caminhar juntos. "Só 
assim conseguimos transformar os resultados obtidos em estratégias concretas".  
 
Já a paulistana Fractal Consulting especializou-se em pesquisas financeiras e análises 
detalhadas dos estudos que produz. Segundo seu proprietário, Celso Grisi, esse serviço 
possibilita aos seus clientes uma interpretação mais efetiva dos dados colhidos. "Atendo 
empresas com clientes de alta renda, normalmente do setor bancário, cartão de crédito e de 
seguros. O perfil exigente do público consumidor e de nossos clientes nos forçou a investir na 
interpretação de dados, traduzindo informação em estratégias". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 set. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


