
PESQUISA

Dando seqüência ao seu progra-

ma de encontros internacionais,

no início de agosto a ABA pro-

moveu, por meio de seu Comitê

de Pesquisa de Mercado e Inte-

ligência Competitiva,a palestra

"Pesquisa On-line — Oportunida-

des na América latina", ministrada

por Trixie Cartwrigth, diretora re-

gional de pesquisa interativa da

TNS para a América Latina.

Devido ao crescente emprego

da pesquisa on-line mundo afora,

o evento lotou a sede da entida-

de.Segundo a especialista, não

há dúvida de que as entrevistas

on-line na América Latina seguirão

os passos dos mercados desen-

volvidos, onde já estão consolida-

das como meio predominante de

pesquisa. A previsão está embasa-

da no fato de que os países latino-

americanos já somam mais de 150

milhões de usuários da internet,

montante que cresce constante-

mente a cada ano.

Trixie afirmou, ainda,que o Brasil

é o mercado mais importante da

região para a pesquisa on-line.

E não é para menos. Com 76% de

penetração no país, a internet é

acessada por todas as classes so-

econômicas,das camadas mais

privilegiadas da população, que

já incorporaram este meio ao seu

cotidiano, às comunidades mais

carentes,onde o número de usuá-

rios de lan houses cresce cada

vez mais.

Não coincidentemente, o Brasil

figura em sétimo lugar no ranking

de investimentos em propagan-

da virtual.Afinal, como esclareceu

a especialista, a comunicação es-

tá se tornando cada vez mais com-

plexa, e os consumidores, por seu

turno, mais evoluídos."Nos últimos

anos, notamos uma mudança de

poder das empresas para os con-

sumidores, hoje com voz ativa no

mundo da comunicação"avaliou

Trixie, lembrando que a web2.0

vem atuando como a velha e im-

batível propaganda boca a boca

— tão ou mais importante que a

comunicação paga, por ser capaz

de difundir rapidamente as expe-

riências vivenciadas com a marca

junto aos mais diversos perfis de

público, recurso que reflete, sem

máscaras, a saúde do relaciona-

mento entre marcas e consumi-

dores."Quem ainda não recebeu

por e-mailou assistiu em algum

site de compartilhamento de ví-

deos a explosão provocada pela

adição das pastilhas Menthos à

Coca-Cola?,"indagou a executiva,

exemplificando a força e a agili-

dade da propagação de mensa-

gens via web.

Considerando este cenário, é im-

perativo ouvir o que os consumi-

dores estão dizendo aos quatro

ventos sobre empresas,marcas e

produtos em blogs,sites de relacio-

namento, fóruns de discussão on-

line e outras redes sociais, como

é o caso do Orkut,que alcançou

um sucesso extraordinário no Bra-

sil."Esta questão é tão relevante

que, das mil empresas listadas na

Fortune,60% estarão operando

na comunidade virtual até 2010",

informou Trixie, acrescentando que
tais medidas abrem novas opor-

tunidades para que as empresas

possam não somente colher infor-

mações e opiniões, mas manter

relações efetivas com seus diver-

sos públicos.

• O ENTREVISTADO ON-LINE

Ainda na visão da especialista,

targets importantes,como consu-

midores de alto poder aquisitivo,

usuários de tecnologias avançadas,

early adopters (que adotam rapida-

mente novos produtos) e future

shapers (capazes de desenhar o

futuro do mercado), por exemplo,
costumam ser abordados com

maior facilidade pela internet do

que por outros meios.

No campo da pesquisa não é

diferente. Além de os entrevistados

on-line se mostrarem mais predis-

postos a participar das enquetes,

já que as questões poderão ser

respondidas no momento de sua

conveniência, em geral também

fornecem respostas mais comple-

tas, ponderadas e honestas do

que as apuradas nos tradicionais

estudos face a face, gerando in-

sights bastante assertivos.

Análises research on research,que



avaliam a variação dos resultados
colhidos por abordagens e meto-
dologias distintas, demonstram
que por disporem de mais tempo
para refletir sobre as questões e
detalhar as respostas, os entrevis-
lados on-line costumam oferecer
um conteúdo mais .farto e consis-
tente, podendo, por exemplo, citar
maior quantidade de marcas em
perguntas espontâneas.comu-
mente incluídas em estudos de
branding e comunicação.

Além disso, as pesquisas on-line
tendem a deixar os entrevistados
mais à vontade,sobretudo em
questões que envolvem temas
delicados.Um exemplo surpreen-
dente pode ser conferido nos re-
sultados de uma pesquisa — apli-
cada on e off-line — sobre saúde
bucal. Quando questionados sobre
o número de vezes que escovam
os dentes ao dia, os participantes
da pesquisa face a face afirmaram
tomar este cuidado cerca de três
vezes. Já nas entrevistas on-line,
sem o constrangimento provoca-
do pela presença do entrevistador,
o número médio de escovações
caiu — acreditem! — para uma
única vez.

E para os que pensam que as
entrevistas on-line são respondidas
e interpretadas friamente, a dire-
tora da TNS lembra que,por meio
da pontuação e linguagem ado-
tada pelo entrevistado é possível
percebera carga exata de emoção
imbuída em suas respostas."Muitas
vezes,esta leitura é ainda mais fiel
do que a apurada em campo pe-
lo entrevistador, que pode perder
trechos das declarações forneci-
das ou mesmo interpretá-las de
forma imprecisa", adverte.

• CUIDADOS COM FORMA E
CONTEÚDO

Mas, a despeito das diversas van-
tagens propiciadas pelas pesqui-
sas virtuais trixie alerta quanto à

necessidade de se tomar alguns
cuidados especiais tanto na forma
como no conteúdo das entrevis-
tas, que devem ser estruturadas
de modo a garantir a consistência
das respostas.Para tanto, costuma-
mos formular a mesma pergunta,
de maneira distinta, mais de uma
vez", revela, acrescentando ainda
que a adoção de estímulos visuais
(como imagens e vídeos) tem se
mostrado uma solução bastante
eficaz para motivar a interativida-
de e agregar valor aos estudos
dessa natureza.

Flexíveis, as pesquisas on-line po-
dem ser aplicadas com êxito em
diversas situações investigativas,
consultas de opinião e avaliação

de grupos segmentados. Para au-
xiliar as empresas nessa tarefa, a
TNS investiu no desenvolvimento
de ferramentas bastante oportu-
nas, como é o caso do Dialogue,
que, como o próprio nome suge-
re, abre espaço em um ambiente
virtual para que os participantes
troquem idéias sobre um tema
específico; Deep Dive,por meio do
qual os entrevistados podem re-
correr a textos,imagens e/ou ví-
deos para documentar seu dia a
dia, propiciando maior profundida-
de aos estudos etnográficos; e Co-
Creote,que permite a participação
conjunta do consumidor na ela-
boração de toda sorte de projetos,
incluindo o desenvolvimento de
produtos e serviços.

Porém,para assegurar a confia-
bilidade dos dados e, consequen-
temente, a qualidade dos insights,
Trixie recomenda analisar, sempre
que possível, a variação dos resul-
tados obtidos com os métodos
virtuais e convendonais."É impor-
tante salientar que todas as formas
de pesquisa possuem vantagens
e desvantagens,daí a necessidade
de se avaliar preliminarmente al-
gumas questões específicas" refor-
ça, lembrando que as metodolo-
gias off-line continuarão propor-

cionando grandes benefícios aos
clientes,sobretudo nos mercados
em que a penetração da internet
ainda deixa a desejar."Contudo,
a tendência de realizar pesquisas
por meio de soluções on-line
acentua-se no mundo inteiro, in-
clusive nos países emergentes"
pondera enfática a especialista.
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