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Desvendar as transformações 
pelas quais passam os consu-
midores e, por consequência, 
os métodos de pesquisas. Este 
foi um dos principais objetivos 
do 4o Congresso Brasileiro de 
Pesquisas, realizado na semana 
passada, em São Paulo, pela As-
sociação Brasileira das Empresas 
de Pesquisa (Abep), com o tema 
Informação: Ferramenta para 
Navegar no Mar de Incerteza. 

Para Cristina Jensen, gerente 
de projetos da GfK, as barreiras 
antes impostas para que a inter-
net se consagrasse como uma 
efi caz ferramenta de pesquisas 
estão sendo derrubadas. Através 
de um estudo, a consultoria de-
tectou que as técnicas precisam 
evoluir, já que está provado 
que o uso da rede não altera os 
resultados do que está sendo 
investigado. Pelo contrário, as 
pesquisas online podem mostrar 
a mesma efi ciência e ainda são 
50% mais rápidas e 20% mais 
baratas. “Não é porque a abor-
dagem é online que os pesqui-
sados fornecerão uma resposta 
ruim ou pobre em conteúdo. É 
possível, sim, obter material de 
qualidade usando a ferramen-
ta”, afi rma Cristina. 

Não à toa, diante desse cená-
rio, o assunto internet pôde ser 
debatido em grande parte dos 
painéis apresentados durante 
os dois dias de evento. Em uma 
das primeiras apresentações, a 
Millward Brown Brasil mostrou 
um estudo de como as crianças 

Consumidor em mutação
Congresso reúne profi ssionais para discutir mudanças nas metodologias de pesquisa
Mariana Ditolvo

estão se relacionando com a web 
e qual a infl uência da ferramenta 
no consumo infantil. Segundo o 
levantamento, que englobou 12 
países e ouviu mães e fi lhos das 
classes A, B e C, as crianças bra-
sileiras são as que mais acessam 
a internet, passando em torno de 
13 horas semanais debruçadas 
no computador. 

ter computador e televisão em 
seus quartos e decidam o que 
desejam consumir. 

Conteúdo valorizado
Jovens ou adultos, não im-

porta. O que interessa para 
o consumidor na internet é a 
oferta de conteúdo relevan-
te. Também apresentado no 

conteúdo para manter as pesso-
as conectadas a sua marca.

Segundo pesquisa feita com 
uma pequena amostragem de 
público jovem e adulto, as cate-
gorias de produtos de tecnologia, 
carros, roupas e restaurantes são 
as que se saem melhor no boca 
a boca online. Por outro lado, 
refrigerantes, supermercados e 
o setor de seguros são os que 
oferecem menos vantagens de 
relacionamento, de acordo com 
os consumidores. “As categorias 
que mais repercutem são as que 
representam status”, comenta 
Valkíria Garré, diretora executi-
va da Millward Brown.

O estudo revelou ainda que a 
televisão, ao contrário do que pre-
gam as teorias apocalípticas, ainda 
tem papel bastante representativo 
na vida das pessoas. “Esse é um 
resultado esperado, uma vez que 
a televisão é o canal que recebe 
mais investimentos publicitários. 
Por consequência, a maioria dos 
entrevistados associa a televisão 
à publicidade, mas mostra certa 
resistência ao falar de propaganda 
na internet”, explica Valkíria. Do 
total de 50 jovens investigados, 28 
disseram preferir assistir a propa-
gandas na TV, cinco em sites, três 
optaram pelas revistas e apenas 
um citou o YouTube. 

Considerando esse público, 
o recall das marcas nas redes 
sociais e blogs, por exemplo, é 
muito baixo. A maioria não se 
mostra interessada em expres-
sar opiniões, mas em utilizar 

a rede como forma de manter 
contato com amigos e parentes, 
divertir-se e encontrar informa-
ções com facilidade. 

Referência em comunicação 
online, a Coca-Cola assumiu 
papel importante diante desse 
target por conseguir usar de ma-
neira bastante completa o mix de 
meios para se relacionar. “É um 
exemplo a ser seguido por con-
seguir chamar as pessoas para 
a internet através do comercial 
de televisão e, na rede, ofere-
cer entretenimento, diversão e 
benefícios reais aos consumi-
dores”, destaca Valquíria. “São 
associações que mostram como 
é cada vez menos necessário ser 
lembrado por uma propaganda e 
investir para que o consumidor 
se mantenha em contato cons-
tante com a marca, mudando a 
essência da abordagem e do ciclo 
de relacionamento”, fi naliza.

Mais antigo do gênero no 
País, o serviço de atendimento 
ao consumidor da Nestlé está 
comemorando o 50o aniversário. 
Criado em 1960, o SNC (Ser-
viço Nestlé ao Consumidor) é 
o principal pilar de comunica-
ção da empresa, uma vez que 
estreita o relacionamento com 
seus clientes. Nesse quesito, a 
operação brasileira é referência 
para as fi liais da multinacional 
em outros mercados.

“O SAC estimula a relação de 
confi ança, intimidade e respeito 
entre os dois lados, resolvendo 
as reclamações no próprio cam-
po da empresa, sem necessidade 
de levar a queixa para outros 
órgãos”, aponta o diretor de 
comunicação da Nestlé, Izael 
Sinem Jr. Refl exo disso é o nú-

Site conta histórias que mostram a relação da empresa com o consumidor

SAC da Nestlé comemora 50 anos
mero de reclamações em relação 
à companhia — um dos menores 
do Brasil em 2009. 

Para comemorar os 50 anos 
do serviço foi aber-
to um novo canal de 
atendimento, o SMS. 
“Sabemos que a plata-
forma digital é muito 
importante para a re-
lação com o consu-
midor. Considerando 
que o Brasil tem mais 
de 150 milhões de 
usuários de celular, 
o SMS facilita de for-
ma surpreendente a 
vida de quem deseja 
se comunicar com a 
Nestlé”, diz Sinem. O serviço 
é gratuito e abrirá espaço para 
promoções através desse canal.

A empresa é pioneira também 
em outras formas de atendimen-
to ao cliente: quando o serviço 
0800 foi inaugurado no País, 

foi a primeira a adotá-lo para o 
contato com o consumidor. Além 
disso, seu site foi inaugurado, 

em 1998, já com a seção Fale 
Conosco. Depois, veio a imple-
mentação do programa de rela-
cionamento na internet (“Nestlé 

com você todo dia”), 
no qual o conteúdo 
do site é personali-
zado para o usuário 
daquele computador 
que o acessa. 

A l é m  d e s s e s 
canais, a empresa 
publica uma revista 
(também disponí-
vel na web) há 11 
anos, com tiragem 
de 300 mil exempla-
res e direcionada aos 
consumidores. Isso 

complementa os acessos ao 
site — aproximadamente 1 
milhão por mês — e downloads 

Do tempo que passam onli-
ne, a maior parte é gasta com 
jogos e entretenimento em 
geral. Os pequenos internautas 
continuam brincando e se re-
lacionando, mas as mudanças 
de comportamento são ine-
vitáveis diante do avanço de 
outras ferramentas. É comum 
hoje que as crianças queiram 

congresso da Abep, estudo da 
Millward Brown Brasil mostrou 
que, apesar de nutrirem uma re-
lação mais forte com as marcas 
na internet, os consumidores 
têm difi culdade em lembrar e 
comentar sobre inserções pu-
blicitárias na rede. Mais do que 
isso: é cada vez mais clara a ne-
cessidade de oferta relevante de 

do aplicativo para iPhone (em 
torno de 46 mil). 

O lançamento da nova plata-
forma via SMS, juntamente com 
a comemoração de cinco déca-
das do serviço, terá divulgação 
com campanha em mídia im-
pressa, e-mail marketing para os 
colaboradores e consumidores e 
banners na internet, além de um 
espaço próprio na rede (www.
nestle-semprecomvoce.com.br). 
A logomarca da ação refl ete di-
retamente o slogan “Você só fala 
com quem gosta e confi a”. Por 
isso, o site conta principalmente 
com histórias que mostram a 
relação da empresa com o consu-
midor, através de depoimentos 
tanto dos clientes como de seus 
próprios atendentes.

Bruno Borin

Do que os jovens sentiriam falta na internet

Manter 
contato com 

amigos e 
parentes

Encontrar 
informações 

com facilidade

Manter-se 
atualizado

Baixar 
músicas

Jogar

Fonte: Millward Brown
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Valkíria: pessoas associam TV à publicidade
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