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A indicação de uma amiga levou o
psicólogo Nelsom (assim mesmo,
com "m" no final) Marangoni a ser
contratado para trabalhar na área de
pesquisa da JW Thompson. Até então,
ele não conhecia mais do tema do que
qualquer entrevistado na rua. Mas em
pouco tempo passou a se aprofundar no
assunto que lhe faz sentir prazer "pelo
dinamismo, reflexão e olhar crítico e
clínico gerado no trabalho de pesquisa",
como define. Há oito anos no Ibope,
Marangoni hoje é o CEO da divisão
de Inteligência do grupo de pesquisa
que é o maior do Brasil e caminha a
passos largos para ser um dos mais
representativos do mundo (ver matéria
na pág. 36). Nesta entrevista, ele fala
sobre o fenômeno do consumo popular
e sobre o que esperar do eleitor nas
eleições de outubro.

Pelo desempenho do Ibope Inteligência, o

mercado para pesquisa de opinião está crescendo.

O senhor atribui isso à mudança de consciência

dos clientes sobre como encarar o mercado?

Realmente, o mercado de pesquisa cresceu muito como um todo.

Porém, temos de levar em conta que o Brasil ainda é um país

em desenvolvimento nessa área. Se compararmos o volume de

pesquisa que é feito aqui com países de população muito menor

do que a nossa, como Austrália, Canadá e Espanha, veremos que

temos muito ainda o que crescer. O Brasil e a América Latina são

os mercados que mais crescem no mundo em pesquisa, mas isso

ocorre porque temos um gap de estarmos num patamar baixo.

Quem são os clientes do Ibope Inteligência?

Toda a grande indústria, o varejo e os serviços, nesse

caso principalmente os bancos e as telefônicas, são nossos

clientes. A indústria usa muito nossas pesquisas para o

desenvolvimento de produto, da sua adequação ao mercado,

para o desenvolvimento de embalagem e também quando

quer aprofundar o conhecimento da marca, como quando

percebe que a marca está perdendo share e quer saber o

por quê disso, se ela está envelhecida, se o perfil do público

mudou, se deve haver uma readequação de imagem etc. Os

bancos têm a preocupação muito grande em saber sempre

o nível de satisfação dos clientes, assim como o varejo e as

grandes cadeias, como o Pão de Açúcar, que só abrem uma

nova loja depois de pesquisar muito a área. Enfim, a pesquisa

torna-se uma ferramenta indispensável para praticamente

toda atividade econômica.



£ na política?

Também. Com o amadurecimento das democracias na América

Latina, os governantes estão se preocupando cada vez mais em ouvir

o cidadão, em medir o nível de aceitação das políticas públicas. Nas

eleições, cada vez mais os candidatos são definidos pela aceitação

auferida em pesquisas. Do mesmo modo, o que eles têm de falar à

população e o nível de apelo são definidos por pesquisa.

Um fenômeno incontestável no Brasil é o de que a

estabilidade econômica trouxe as classes populares

para o mercado de consumo. Passada uma

década e meia do fim da inflação, como evoluiu o

comportamento de consumo das classes C, D e E?

Evoluiu em vários sentidos e não apenas

no aumento da capacidade de compra

trazido pela estabilidade dos preços.

Houve aumento real de renda, a educação

melhorou e a saúde também, com mais

saneamento. Então, esse consumidor

passou a se sentir mais valorizado. Uma

pesquisa que fizemos apontou que a

classe C, porque é essa classe a que tem

realmente capacidade de consumir fora

dos itens básicos, tem uma perspectiva

de futuro melhor. E isso acarreta o quê?

Faz com que esse consumidor compre

mais, invista mais em si mesmo porque ele

acredita no futuro. Tem um detalhe muito

importante aí também: o consumo popular

se acelerou por causa da facilidade de crédito. Em 2003, o

crédito representava 24% do PIB (Produto Interno Bruto); em

2008 ele chegou a 37%. Claro que existe um perigo aí, que é

o consumidor de baixa renda estar comprometendo muito sua

capacidade de pagamento.

Qual é o ícone do consumo popular hoje em dia?

Computador ou carro novo?

Ainda é o celular. Carro e computador fazem parte do desejo

popular, mas o que de fato ele compra, porque é o item mais

barato, é celular. Hoje esse consumidor acompanha a evolução

tecnológica dos carros, dos computadores, das tevês de plasma e

ele deseja tudo isso, mas o que ele faz em larga escala é trocar seu

aparelho celular por outro mais moderno.

Isso ocorre em qualquer região do Brasil

ou é concentrado no Norte e Nordeste?

Nas regiões mais pobres do Norte e Nordeste o consumidor

pobre ainda está no estágio dos itens básicos. Ele pode até estar

comprando alimentos supérfluos, como iogurte, mas age como o

consumidor mais pobre das regiões do Sudeste e Sul há 15 anos.

A consciência do brasileiro tem acompanhado

essa evolução de mercado?

Vamos pegar a questão da sustentabilidade, por exemplo. O consumidor

hoje sabe da importância da preservação, da reciclagem etc., mas isso

não determina a escolha da marca na hora de comprar. Uma marca

pode até ter uma imagem simpática perante o consumidor por sua

preocupação ecológica, mas ainda é o preço mais

baixo que vai determinar a escolha.

A presença
feminina no

páreo da corrida
presidencial é algo
novo na história
do Brasil. Por isso

poderá haver
surpresas"

Práticas assistencialistas ainda

capitalizam votos hoje em dia?

O bolsa-família foi fundamental para elevar a

popularidade de Lula a quase 80%. Mas veja o

exemplo do que ocorreu recentemente no Chile,

onde o candidato Eduardo Frei, da coalizão

Concertação, da presidente Michelle Bachelet,

que também desfruta de 80% de aceitação,

não conseguiu se eleger. É claro que Lula vai

carregar votos para Dilma, mas quanto e se vai

ser suficiente para elegê-la ninguém sabe.

Baixaria ainda rende voto?

Pode ter o efeito contrário, por exemplo, se um dos dois candidatos

mais fortes à presidência este ano resolver atacar a Marina Silva. Ela

é vista como uma candidata simpática, mas fraca. E justamente isso

pode fazer com que o eleitor mude seu voto: ele poderá enxergar

qualquer ataque a ela como uma luta de Davi contra Golias.

O que dá para esperar de novo no comportamento

do eleitor nessa próxima eleição?

O fato novo, sem dúvida, é a presença de uma mulher como forte

candidata. Isso deverá trazer à tona novos elementos sobre o

comportamento do eleitor; ainda não sabemos quais, mas a presença

feminina no páreo da corrida presidencial é algo novo na história do

Brasil. Por isso poderá haver surpresas. E isso independe da força do

apoio de Lula. •
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