
NA PRATICA

UNINDO O ÚTIL
AO AGRADÁVEL
Alunos e professores do curso de

Administração do Universidade Federai

de Pernambuco transformam pesquiso
acadêmica em ações práticos de mercado

na área de entretenimento MOACIR DRSKA

eoria e Prática. A combinação perfei-
a dessas palavras explica a trajetória
lê sucesso de muitos profissionais

e organizações em seus respectivos seg-
mentos. Ter conhecimento e técnica, e sa-
ber como aplicá-los no momento certo e da
maneira mais eficiente, é uma capacidade
cada vez mais exigida no mundo contem-
porâneo dos negócios.

Porém, nem sempre essa visão cor-
responde à realidade dos escritórios das
corporações e dos corredores das univer-
sidades. As atividades e pesquisas produ-
zidas nessas instituições muitas vezes não
encontram aplicação no dia-a-dia do mer-
cado, seja pela distância de propósitos ou
mesmo pela falta de diálogo entre as duas
partes. Em muitos casos, elas não falam a
mesma língua.

Na tentativa de fugir desse panorama e
aproximar esses dois mundos, os alunos e
professores do curso de Administração da
UFPE desenvolveram uma pesquisa quanti-
tativa para conhecer os hábitos de freqüen-
tadores de cinema e detectar os atributos
que esses consumidores consideravam
importantes nas salas de projeção.

18



"A idéia é que o estudo tivesse rigor aca-
dêmico, mas que também fosse útil para o
mercado e não ficasse restrito ao ambiente
da Universidade", explica Pierre Lucena,
professor coordenador do trabalho. Pela
repercussão da pesquisa, esse objetivo foi
alcançado. "Tive um ótimo retorno dos ci-
nemas locais. Eles mostraram interesse em
utilizar as informações em suas ações de
marketing", conta Lucena.

Com o objetivo de comprovar cientifica-
mente as preferências do público e aproxi-
mar os estudantes da realidade do ambiente
profissional, o trabalho acadêmico foi reali-
zado durante um semestre letivo e contou
cora a participação dos alunos de gradu-
ação, mestrado e doutorado da disciplina
Pesquisa Quantitativa Aplicada. O universo
pesquisado foi os freqüentadores de salas
de cinema da região do Recife expandido,
que compreende a capital pernambucana,
Olinda e Jaboatão.

Passo a passo
Quais são os motivos que fazem o público
optar por esta ou aquela sala de cinema?
A qualidade da imagem é um item funda-
mental? Estacionamento ou segurança dos
locais de exibição fazem a diferença na hora
de optar? Para comprovar essas e outras hi-
póteses formuladas pelos alunos, apesquisa
envolveu duas etapas.

Na primeira fase do estudo, realizada no
período de duas semanas, de quarta-feira a
domingo, foram entrevistadas 792 pessoas
por meio de um questionário de três páginas
formulado pelos universitários. Metade das
pessoas foi abordada nas filas de cinemas
como o Multiplex Recife, Cineteatro Parque,
Cine Rosa e Apoio. A outra parte do público
foi consultada em locais fora das salas de
exibição. Os participantes foram classifica-
dos de acordo com sexo, idade, estado civil,
renda, grau de escolaridade, região da resi-
dência e sala visitada, entre outras diversas
variáveis e critérios,

Após a pesquisa de campo, os alunos
traçaram um perfil dos freqüentadores e, a

partir dessa divisão, analisaram os hábitos
desse público, por meio de fatores como
freqüência de visita ao cinema, critérios
utilizados na escolha do dia e hora, tipo de
pagamento e os atributos que mais influen-
ciam na escolha por determinada sala.

O professor Pierre Lucena destaca a res-
posta dos alunos à realização de todas as eta-
pas do estudo. "O envolvimento foi o melhor
possível. O questionário foi construído com
a participação de todos os estudantes". Ele
ressalta ainda a importância da combinação
entre os conhecimentos adquiridos em sala
de aula e questões práticas como a pesquisa
de campo e o desenvolvimento das análises
posteriores. "A base teórica foi fundamen-
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Tecnologia para tomar decisões
A procura pelo uso de ferramentas de tecnologia que possam

nortear e auxiliar as empresas na administração de seus negócios

vem crescendo ano após ano. "Esse fator acaba sendo mais

importante ainda neste panorama de crise. O administrador precisa

conhecer seus clientes e seu mercado, para saber a melhor forma

de investir o pouco dinheiro que terá disponível nesse cenário", diz

George D'Umbra, diretor da área técnica da SPSS.

De olho na ampliação dessa demanda, a empresa busca

fornecer soluções abrangentes para seus clientes. "A idéia é que

alguém formado em Administração ou Marketing consiga utilizar

essas ferramentas, assim corno os usuários mais especializados",

explica. "Nós defendemos que a interface seja amigável para o

homem de negócios e também para os técnicos".

O diretor da SPSS afirma que os recursos já disponíveis

em tecnologia atualmente fornecem uma base para que os

administradores e executivos conheçam os perfis de seus clientes

e prevejam comportamentos e situações. "Você consegue

antecipar, por exemplo, se o cliente vai abandonar a sua empresa

ou, em análise de crédito, se a pessoa que está pedindo um

empréstimo é boa ou má pagadora".

Em qualquer aplicação dessas tecnologias, George ressalta

uma condição básica para que os administradores determinem

a melhor forma de elaborar suas hipóteses e atingir os

resultados esperados. "É importante ter um conhecimento

do seu negócio, do contexto mercadológico em que ele está

inserido e de que informações você dispõe em seu banco de

dados, Sá assim você poderá otimizar o uso desses recursos e

adaptá-los as suas necessidades".

Além da oferta de softwares como o SPSS Statistics e outros

produtos, a SPSS também fornece consultorias para empresas

interessadas em utilizar a tecnologia como uma grande aliada no

desenvolvimento de suas ações. "Primeiro nós tentamos entender

o negócio do cliente e detectar que tipo de informação ele tem em

seu banco de dados", explica George. A partir desse levantamento,

é possível selecionar os recursos e ferramentas mais indicadas

para a organização em questão obter resultados que contribuirão

decisivamente para o sucesso de suas estratégias no mercado,

desde que bem aplicados.

tal para formular as perguntas apropriadas,
mas o fato de utilizar técnicas estatísticas
mais avançadas também foi muito positivo
para entender um pouco do dia-a-dia de um
profissional de administração".

Otimizando o tempo
Segundo Pierre Lucena, a segunda fase da
pesquisa encontrou na utilização do softwa-
re SPSS Statistics uma aliada fundamental
para a realização do estudo em tempo hábil
e a confirmação das hipóteses formuladas.
Desenvolvido pela SPSS, fornecedora mun-
dial de soluções de data mining e análise
preditiva, o programa de análises estatís-
ticas também ampliou as possíveis aplica-
ções mercadológicas dos dados obtidos na
etapa inicia] do trabalho. "A pesquisa gerou
gráficos e diversas correlações que seriam
impossíveis sem o auxílio do SPSS';.

Além dos recursos disponíveis, a escolha
pelo SPSS foi baseada cm questões como sua
interface amigável, semelhante ao Excel, e
a larga utilização do produto no mercado.
"Isso aproxima os alunos do ambiente pro-
fissional", acrescenta Lucena.

Os benefícios na utilização do software
foram ainda destacados pelos estudantes,
especialmente na aplicação das ferramen-
tas estatísticas, na pesquisa de campo e em
outras técnicas. "Ele traz análises mais so-
fisticadas, que permitem confirmar ou refu-
tar hipóteses", conta Odilon Saturnino, que
na época da pesquisa estava na graduação e
hoje é mestrando na mesma universidade.
"Pretendo seguir carreira acadêmica e per-
cebi que esse tipo de ferramenta tecnológica
pode me ajudar muito nesse sentido".

A partir dos dados coletados na pesquisa
de campo, os alunos utilizaram as técnicas es-
tatísticas do SPSS para analisar grupos espe-
cíficos com perfis e atributos comuns e fazer
cruzamentos variados. Os resultados trou-
xeram informações minuciosas em diversas
frentes, como influência do gênero e idade
dos clientes no gasto médio com cinema, ati-
tudes em relação aos filmes nacionais, formas
de pagamento e freqüência nas salas.
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Por meio de algumas análises dis-
poníveis no programa, por exemplo, os
alunos conseguiram comprovar a relação
direta entre a quantidade de vezes que se
costuma ir ao cinema por mês e o tipo do
pagamento do ingresso. Segundo dados
obtidos pelo SPSS, os clientes que não
pagam ingresso freqüentam as salas em
média 4,5 vezes por mês. Entre as pessoas
que pagam meia-entrada, a média foi de
3,01 vezes e aqueles que pagam o ingres-
so inteiro apresentaram a menor média,
com 2,33 vezes.

"O relatório dá um retrato completo de
como o administrador pode manter seu
público, buscar mais clientes e direcionar
seus serviços. Nós analisamos 30 atributos
e, com base nessas informações, as ações
de marketing podem ser melhor planeja-
das", afirma Pierre Lucena, que já coorde-
na uma nova pesquisa para este semestre,
com base em entrevistas de 600 jovens

universitários de Pernambuco, abordan-
do questões relacionadas à sexualidade e
política, entre outros temas.

A tecnologia auxiliando na obtenção
de resultados mais vinculados à realidade
de mercado não é o único benefício que
esse tipo de pesquisa traz para o aluno.
Para o coordenador, saber aplicá-los tam-
bém é essencial. "Um administrador deve
saber trabalhar com dados, ler gráficos
e analisar relatórios. Hoje em dia isso é
imprescindível", l
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