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As pesquisas de mercado, mídia e 
opinião caminham a passos firmes rumo 
a uma nova era. Os avanços da tecnolo-
gia e ciência estão prestes a criar uma 
realidade até hoje só vista nas telas 
líquidas de alta definição do cinema e 
da TV. Grandes empresas e corpora-
ções querem, literalmente, penetrar 
nos recônditos dos cérebros dos seus 
clientes. O objetivo é descobrir o que 
eles realmente desejam e pensam. Esse 
mundo Minority Report (filme em que 
o detetive interpretado por Tom Cruise 
usa o poder da mente para impedir cri-
mes antes que eles ocorram) não é um 
sonho tão distante para gigantes como 
Coca-Cola, McDonald’s, Ford, MTV, 
Unilever, Procter & Gamble. 

A neurociência pode ser a salvação 
do marketing. Poderá ser a responsá-
vel por uma verdadeira revolução no 
mercado de bens de consumo. A nova 
metodologia pode evitar que uma em-
presa conceba e divulgue um produto 
fadado ao fracasso. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, cerca de 80% dos lança-
mentos saíam logo de circulação por 
não atingirem a expectativa de venda 
de seus fabricantes — fruto de estra-
tégias equivocadas e da dificuldade de 
compreender as reais necessidades do 
consumidor. 

No Brasil, o neuromarketing, como 

Neurociência e redes sociais são novos aliados das empresas de pesquisa para desvendar preferências do consumidor 
Chico Silva

agregar valor estratégico de marca. 
Um dos sócios, Billy Edving Muniz 

Nascimento, estuda neurociência desde 
sua graduação e chegou ao mestrado e 
doutorado trabalhando em pesquisas 
nas áreas de neuroeconomia. Com isso, 
passou a contribuir para o entendimento 
dos fenômenos emocionais e motivacio-
nais desencadeados pela publicidade 
e pelas embalagens dos produtos. Os 
estudos estão sendo utilizados pelo 
Ministério da Saúde para a elaboração 
de campanhas mais efetivas de controle 
do tabagismo. O laboratório, que foi in-
corporado pela incubadora de empresas 
da Coppe, da área da pós-graduação 
da UFRJ, utiliza seu background para 
determinar índices capazes de medir 
reações emocionais para diferentes 
tipos de produtos e serviços — do 
desenvolvimento à comunicação. Eles 
foram classificados, a princípio, em três 
categorias: Índice Bem-Estar, Índice 
Atitude e Índice Emoções Implícitas. 

Ressonância magnética 
A técnica de apuração remete ao pro-

cedimento de um exame de ressonância 
magnética. O entrevistado é conectado a 
vários fios e sensores e inserido dentro 
de um tubo fóbico. Nesse ambiente o 
“entrevistado” será exposto a fotos de 
embalagens e imagens de filmes publici-

tários e submetido a inúmeras sensações. 
Para Nascimento, a experiência, em vez 
de assustadora, pode ser até divertida. 
“Em poucos minutos a pessoa se acos-
tuma e acha o maior barato”, garante o 
biomédico. 

Chamadas de psicofisiológicas, as re-
ações revelam durante o experimento as 
alterações na transpiração, nos hormônios 
e anticorpos presentes na saliva (medida 
de emoção), no batimento cardíaco, res-
piração, movimento dos músculos da face 
e franzir de testa. A técnica determina as 
respostas emocionais e motivacionais do 
entrevistado. O desafio será encontrar 
candidatos dispostos a responder esse 
“questionário”. 

Dentre as classificações estabelecidas, 
o Índice de Bem-Estar mede os níveis de 
satisfação, prazer e relaxamento provoca-
dos pelo design e layout de uma criação. É 
recomendado para pesquisas de produtos 
de beleza, alimentícios e bens duráveis. 
Também é indicado para determinar a 
relação com alguns ambientes físicos a 
fim de identificar o que o trânsito pelo 
local causa no consumidor. Torna-se 
possível avaliar, inclusive, serviços como 
telemarketing. 

O Índice Atitude, aferido por ativida-
de elétrica, relaciona a pré-disposição 
do consumidor para eleger determinada 
embalagem ou não. E o Índice Emoções 
Implícitas (para não dizer inconscien-
tes, palavra que até os biomédicos têm 
dificuldade para mensurar) vai avaliar 
as respostas emocionais geradas a partir 
de campanhas publicitárias. Com ele 
é possível determinar se o espectador 
que assistiu a um anúncio na TV reagiu 
de maneira positiva ou negativa a um 
produto ou anunciante, especificando 
a ativação dos sistemas motivacionais 
da ação publicitária. 

Porém, nem tudo é perfeito no novo 
e maravilhoso mundo da neurociência. 
Billy Nascimento critica aqueles que 
fazem uso impróprio ou deturpam os 
conceitos e métodos do procedimento. 
“Não existe botão de compra no cére-
bro. O que há é a oportunidade para 
conhecer as reações. E há pessoas sem 
conhecimento que fazem associações 
perigosas”, alerta. “Trabalhamos em cima 
de questões éticas”, garante.

A vantagem dessa modalidade de 
pesquisa é a oportunidade de entender 
com mais conteúdo e profundidade o 
comportamento do consumidor. Mas, 
apesar do entusiasmo com a nova meto-
dologia, Nascimento não acredita que os 
métodos tradicionais estão condenados 
à extinção. Pelo contrário. “Não viemos 
substituir as pesquisas clássicas e sim 
complementá-las”, diz o cientista. De 
toda forma, a neurociência aplicada ao 
universo das pesquisas tem algumas 
limitações comuns aos estudos con-

Na mente e na alma

Nascimento, do Forebrain: não existe 
botão de compra no cérebro

à

Com mais de 176 milhões de 
habilitações, o Brasil está entre os 
maiores mercados de telefonia móvel 
do mundo. E o recurso da mensagem 
de texto (SMS), o popular torpedo, 
está disponível na esmagadora maio-
ria dos aparelhos. Uma ferramenta 
com esse poder de penetração não 
poderia passar despercebida para 
institutos e empresas de pesquisa. 
Para validar o uso do SMS em pes-
quisa, o Grupo GfK firmou parceria 
com a operadora de celular Vivo. A 
vantagem é poder realizar um grande 
volume de entrevistas por um custo 
relativamente baixo. 

Mário Mattos, gerente de marketing 
do grupo, conta que a empresa tem 
avançado na busca por ferramentas 
que possam captar a emoção das pes-
soas no momento em que consomem. 
Um dos recursos seria a criação de 
um software de leitura facial. Outra 
proposta é detectar o que influencia 
o consumidor na hora de decidir por 
um determinado produto. Para isso 
será disponibilizada a metodologia AFI, 

Estudos aproveitam praticidade do SMS
compra entre três e 48 meses”, explica 
Mattos. O objetivo é desenvolver um 
trabalho minucioso para nortear os cri-
térios que influenciam a propaganda. O 
produto deve ser lançado ainda neste 
primeiro semestre. A ferramenta, 
inclusive, já existe na unidade norte-
americana da GfK, e é muito utilizada 
lá pelas montadoras de veículos. 

A empresa também implantou um 
painel online, o Global Online Panel, 
plataforma mundial que permite 
a padronização nos processos de 
qualidade das suas unidades. A filial 
brasileira adotou esse sistema em 
novembro e já conta com cerca de mil 
cadastros. O sistema foi desenvolvido 
há cinco anos na matriz alemã e, em 
2007, expandido por toda a Europa. 
“É uma ferramenta que permite a 
coleta de dados na internet, subs-
tituindo boa parte do face a face. A 
tecnologia estimula a inovação do 
ponto de vista operacional, além de 
diminuir o tempo de pesquisa”, expli-
ca o diretor executivo de operações, 
Marcio Vitulli.

que vai mapear o processo de compra, 
entender suas interferências e o que foi 
decisivo na escolha. 

“O consumidor dá uma resposta 
racional. Com essa metodologia vamos 
acompanhar uma pessoa com intenção de 

Mattos, da GfK: parceria com a Vivo 
para baixar custos de pesquisa 

alguns têm denominado a disciplina, 
começa a deixar de ser uma peça de 
ficção científica. No Rio de Janeiro foi 
inaugurado o primeiro núcleo de pes-
quisa dedicado ao tema. Criado por dois 
alunos de biomedicina do Instituto de 
Biofísica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), o Forebrain nasce 
com a missão de oferecer soluções para 
o desenvolvimento de produtos e servi-
ços, inclusive de ambientes, que possam 
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gico, Riscal não despreza o poder daquele 
aparelhinho que conquistou de vez o bra-
sileiro. Para o executivo, o mobile ainda 
é uma excelente ferramenta para avaliar 
o comportamento e a atitude dos consu-
midores. Projeções apontam que até 2012 
a venda de smartphones vai superar a de 
computadores pessoais. “Para o futuro, 
toda inovação tem de se adequar a essa 
realidade. O computador está no bolso e 
abre caminho para entender o consumi-
dor e as novas mídias”, alerta.

Segundo dados da própria Nielsen, 
nos próximos 12 meses 55% dos consu-
midores têm a intenção de comprar um 
aparelho celular com TV integrada. A 
Copa do Mundo da África explica essa 
preferência. 

Painel corporativo 
Dono de um cadastro com mais 

de 200 mil consumidores registrados, 
o Instituto Qualibest se prepara para 
lançar seu painel corporativo. A ideia 
é facilitar a demanda de empresas que 
têm dificuldade de comunicação com o 
cliente de tecnologia. Além disso terá, em 
breve, o Painel de Recursos Humanos, no 
qual serão encontrados os profissionais 
que respondem pelo setor de compras 
das grandes corporações, como explica 
Daniela Daud, diretora executiva da em-
presa. “É um painel com pessoas criativas 
que dispõe de uma ferramenta que está 
ainda mais interativa”, diz. 

Outro projeto em curso é a criação 
de um mix das fórmulas de pesquisa 
para fazer o que convencionou chamar 
de teste de produto. O instituto envia 
o item para a casa do participante que, 
depois de experimentá-lo, pode respon-
der o questionário via e-mail. “Em outros Vera, do Ibope: pesquisa de mercado se desloca para o terreno da observação

Em um mercado tão concorrido, 
inquieto e inovador, quem não fixar 
marca perde espaço. A Netquest quer 
fortalecer sua imagem de empresa de 
campo online, especializada em solu-
ções tecnológicas para os institutos de 
pesquisa, como explica Bruno Paro, 
diretor executivo. “Vendemos para eles 
amostras dos nossos painéis de consu-
midores”, diz. Segundo ele, a Netquest 
sabe como estimular o internauta a 
dar sua opinião, garantindo amostras 

representativas, respostas verdadeiras 
em prazos curtos e preços mais acessí-
veis do que os praticados em estudos 
presenciais e telefônicos.

Entre suas ferramentas há um 
simulador de prateleiras de supermer-
cado que faz os produtos girarem em 
3D. Outra permite a avaliação de ví-
deos e peças publicitárias. Tudo com a 
vantagem de que o pesquisador ainda 
pode ver em tempo real o andamento 
das respostas, sem precisar aguardar 

a entrega dos resultados. 
“É um novo tipo de pesquisa que 

nos separa dos questionários pergunta/
resposta. Repassamos nosso know-
how aos institutos de pesquisa para 
que eles possam realizar estudos mais 
consistentes para seus clientes finais”, 
explica Paro. A empresa também 
desenvolveu o Survey Manager, uma 
pesquisa eletrônica com questionário 
online personalizado, no qual é permi-
tido inserir itens tecnológicos.       (CS)

Simulador cria prateleiras virtuais

vencionais. A principal dificuldade é a 
generalização, pois as amostras ainda 
são exíguas.

Eye traking
Apesar do protagonismo, a Forebrain 

não detém a exclusividade do estudo da 
neurociência no País. Uma das maiores 
empresas do segmento em atividade no 
Brasil, a Nielsen fechou parceria com a 
canadense Neurofocus para um trabalho 
que se baseia na metodologia. O objetivo 
é coletar dados e informações que vão 
muito além das respostas dadas pelos 
entrevistados. Gerente de desenvolvi-
mento de negócios da Nielsen, José Rei-
naldo Riscal se entusiasma quando fala 
do assunto. “De tão inovador, chega a ser 
surpreendente”, empolga-se. 

A Neurofocus também faz análises por 
meio do eye traking, equipamento que 
mapeia o movimento dos olhos e registra 

para onde a atenção do entrevistado está 
sendo chamada diante de uma prateleira 
virtual. Esses movimentos são cruzados 
com os dados fornecidos pelas ondas 
cerebrais. A Nielsen também vai utilizar 
um sensor biométrico para medir as rea-
ções da pele. “O indivíduo se sente bem 
com uma marca, mas pode migrar para 
outra que lhe traga mais satisfação. A 
neurociên cia vai captar justamente este 
momento”, diz Riscal.

Animado, o executivo aposta que a 
técnica dará um poder imenso no momen-
to de definir como a informação chegará 
ao consumidor e como ela poderá causar 
melhor e maior impacto. “A integração 
desses dados produz um diagnóstico 
de como se deve desenhar e formatar 
a comunicação. É uma forma de unir as 
várias ferramentas existentes e avaliar o 
consumidor em 360 graus”, arremata. 

Apesar do avanço científico e tecnoló-

Riscal, da Nielsen: celular como ferramenta para comportamento Daniela, do Qualibest: próximo passo são pesquisas em redes sociais Mendes, da Ipsos: ser relevante é o primeiro ponto

tempos seria necessário deslocar alguém 
com uma prancheta até a casa da pessoa 
ou então organizar um grupo para fazer 
a experiência em uma sala fechada. Mas 
agora estamos vivendo esse momento de 
evolução da pesquisa”, orgulha-se Danie-
la. Com o mix a pesquisa não deixa de ser 
tradicional, porque a pessoa vai ver, tocar 
e experimentar o produto, mas o questio-
nário é online. A vantagem para a empresa 
é o custo, que diminui sensivelmente. 

Outra ferramenta inovadora é o Qualis-
mart, cuja pesquisa é feita in loco, em even-
tos, com smartphones. O pesquisador abor-
da um participante que dará, por exemplo, 
uma nota para o evento, a comida servida, o 
atendimento etc. Se a questão for fechada, 
basta apertar um botão do aparelho; se for 
aberta, a resposta será gravada. Enquanto 
isso, do outro lado da linha há uma opera-
dora digitando a resposta em tempo real. Se 
o cliente desejar, a divulgação do resultado 
é imediata. Caso não seja necessário, ele 
ganha um plus: a tabulação. 

O Qualibest comemora o espaço que 
a pesquisa online vem conquistando. No 
início da década passada os clientes soli-
citavam apenas estudos menores ou que 
requeriam urgência no resultado. Hoje 
compreenderam que o trabalho pode ser 
ágil sem perder qualidade e consistência da 
informação. “Ainda mais nos dias de hoje, 
em que as pessoas não recebem ninguém 
em casa e, quando recebem alguma ligação, 
desligam logo”, comenta Daniela.

O próximo passo do Qualibest será 
criar métodos para apurar dados de pes-
quisas extraí das de redes sociais. “Estamos 
desenvolvendo um relatório que apresente 
o resultado consolidado desse levanta-
mento sem que o cliente se perca com as 
informações. E ainda temos a possibilidade 
de misturar a pesquisa quantitativa com a 
qualitativa, unindo a métrica social com a 
técnica de análise”, explica.
 
Metodologias

A multinacional francesa Ipsos tem 
apostado no benchmark para aprimorar 
suas pesquisas. Na prática, isso se traduz 
na necessidade de comparar produtos, 
com ênfase na preferência de momento 
do consumidor. Essa é apenas uma das 
novidades que o gerente de marketing da 
casa, Felipe Mendes, trouxe de um encon-
tro que ocorreu no México. A companhia 
também se preocupa em medir o percen-
tual de penetração e permeabilidade de 
um determinado produto. “Muitas vezes 
o que chamam de inovação é só mais uma 
embalagem na gôndola”, afirma. 

A Ipsos está ativando no Brasil uma 
ferramenta que há uma década utiliza 
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Sem apelar para a nostalgia, Luiz Sá 
Lucas, chairman da quarta edição do Con-
gresso Brasileiro de Pesquisa, lembra que 
há cerca de duas décadas o analista de 
pesquisa tirava suas conclusões adotando 
uma postura científica. Hoje, é um consul-
tor baseado em fatos. Ele tem condições 
de fazer uso integrado das diversas fontes 
de informação para construir o painel de 
uma pesquisa e a sua conclusão. 

“Hoje o cliente não aceita só os dados. 
Ele quer uma conclusão e quer saber o 
que isso impacta em sua decisão geren-
cial, além das evidências que 
apoiam medidas para minimizar 
riscos”, afirma. Ele também 
acredita na nova postura do 
consumidor, que hoje se revela 
socialmente mais responsável 
e menos vulnerável aos efeitos 
da propaganda, apesar de ainda 
manter laços de proximidade 
e confiança com as marcas. 
Outro fenômeno destacado por 
Lucas é o crescimento das redes 
sociais, espaços que permitem 
um novo relacionamento entre 
cliente e marcas.

Analisando esse cenário, o 
diretor da Kantar Worldpanel 
no Brasil, Carlos Coto, acredita 
que o mercado de pesquisa 
vai se multiplicar e tornar-se 
mais dinâmico no País. A pro-
pósito, Kantar é a nova denominação da 
LatinPanel, uma das maiores empresas 
de pesquisa de consumo domiciliar da 
América Latina. A mudança de marca é 
uma consequência da aquisição da TNS 
Worldpanel, dona da marca LatinPanel, 
pelo Grupo WPP em 2008.

Além de mudar de nome, a empresa 
aperfeiçoou sua metodologia e promete 
trazer muitas novidades. Seguirá em cur-
so o trabalho de avaliação de desempenho 
de mais de 70 categorias nas áreas de 
alimentos, bebidas, produtos de higiene 
pessoal e limpeza, por meio da coleta 
semanal de dados em 8,2 mil domicílios, 
uma amostra que representa 91% do po-

As redes sociais entraram no radar 
dos institutos de pesquisa. Orkut, Fa-
cebook, My Space, Twitter e YouTube 
passaram a ser monitorados e rastre-
ados por empresas do segmento. O 
Ibope Nielsen acaba de implantar no 
País o Buzz Metrics, uma ferramenta 
que “bisbilhota” o comportamento, as 
atitudes e os movimentos dos mais de 
30 milhões de usuários únicos de redes 
sociais no País. 

Contratado pela revista Época, o 
estudo Carnaval revelou a percepção 
dos frequentadores das redes sociais 
sobre a festa. Foram disparadas mais 
de cem mensagens para usuários do 
Orkut, Facebook, Ning e My Space, 
além de blogs, fóruns e twitters. O 
instituto monitora hoje cerca de 4,5 
milhões de blogs, 70 mil fóruns e 

mais de 50 milhões de comentários. 
O levantamento analisou a visão dos 
usuários sobre o carnaval e identifi-
cou os insights positivos e negativos 
que o evento produziu no ambiente 
das redes.

O Buzz Metrics permite que se pos-
sa identificar a percepção dos consumi-
dores sobre empresas e marcas, além 
de monitorar o recall de campanhas 
publicitárias e o que se fala de um de-
terminado produto. O grande desafio 
é realizar esse acompanhamento sem 
constranger ou provocar desconforto 
nos usuários das redes, os territórios 
livres da web 2.0. 

Para Helena França, gerente de 
produto do Ibope Nielsen Online, a su-
tileza é a chave do sucesso na relação 
entre empresas, institutos e usuários 
das mídias sociais. “É necessária a 
compreensão de quem é o público, de 
onde e como ele interage para mapea-
mento das oportunidades e estratégias 
de comunicação e marketing. A chave 
para o sucesso das empresas que utili-
zam a internet como ponto de contato 
com o seu consumidor é ter em mente 
que as redes sociais são um ambiente 

colaborativo, de conversa e não de 
propaganda”, afirma França.

De olho no potencial das redes 
sociais, A Viacom Networks Brasil 
(dona dos canais de TV por assinatura 
Nickelodeon e Vh1) lança o projeto de 
pesquisa Conicktado, para atrair jovens 
espectadores. Trata-se de uma rede de 
relacionamento fechada e pensada 
especialmente para desvendar gostos 
e costumes de crianças e adolescentes 
fãs dos canais. 

Essa é a expectativa de Beatriz 
Mello, gerente de pesquisa da Viacom. 
“Faltava uma ferramenta de tendência 
com algo dinâmico”, explica. A rede 
funciona como um focus group, reunin-
do 15 crianças de 11 a 14 anos com o 
perfil de disseminadores de tendências 
(trend setters) e com resultado quali-

tativo. “Eles levam a sério. Não podem 
se sentir enganados. Sabem que fazem 
parte de um projeto”, diz Beatriz.

A Viacom divulgará bimestral-
mente um relatório com os resulta-
dos das atividades da rede Conickta-
do. O objetivo é que cada informe 
apresente um recorte do que está 
rolando no universo das crianças e 
dos adolescentes brasileiros: o que 
estão consumindo, o que anda na 
moda e, o mais importante, o que 
será tendência para esse público nos 
próximos meses.

Em seu primeiro relato, o Coni-
cktado foca dois grandes temas que 
dominam o universo infantil e adoles-
cente hoje: moda e tecnologia. Muitas 
dessas informações vão para o setor 
de produtos licenciados, que elabora 
uma série de itens customizados para 
os pequenos. “Fazemos estudos e 
separamos o que é tendência do que 
é puro modismo”, enfatiza Beatriz. O 
que a deixa mais orgulhosa é saber 
que se trata de um projeto desenvol-
vido no Brasil e que tem possibilidade 
de se expandir para a América Lati-
na e outros países.                    (CS)

Redes de relacionamento, 
a nova fronteira

Analistas adotam 
perfil de consultores

tencial de consumo domiciliar do País. 
As pesquisas apresentam resultados 

completos dos ciclos de consumo das fa-
mílias e indivíduos e o detalhamento do vo-
lume adquirido pelo consumidor, onde ele 
compra, quanto gasta, que marcas prefere, 
o número de vezes que vai aos pontos-de-
venda e uma infinidade de outros dados 
estratégicos aferidos. Além disso, Coto 
acredita que se trata de uma indústria 
que tenta compreen der e se aproximar do 
cliente. “Muita coisa que a empresa tinha 
como seguro mudou”, admite. 

Prova disso é a implantação dos pro-
gramas Digital Mídia e Modeling, este 
último usado para calcular o impacto de 
ações de futuras vendas. “É preciso ser 
mais seletivo em uma fase de racionamen-
to de verba. E o Modeling antecipa uma 
situação de crise por meio de pesquisa”, 
explica. 

Apesar de toda a tecnologia, o insti-
tuto não abre mão do trabalho dos 300 
pesquisadores que fazem visitas periódi-
cas residenciais. Coto acredita que esse 
modelo continua sendo bom para a indús-
tria. Prova de que passado e futuro podem 
conviver harmonicamente no dinâmico e 
inquieto mercado de pesquisas.       (CS) 

um conjunto de metodologias de pesquisa 
que ajudam as empresas a inovar”, resume 
a diretora de atendimento e planejamento 
do Ibope, Vera Ligia Pompeu.

Em sua avaliação, a pesquisa de 
mercado se desloca para o terreno da 
observação, pois é difícil sair do discurso 
racional. Ela acredita que esse tipo de 
metodologia fornece subsídios e pistas 
importantes para o desenvolvimento de 
produtos. Vera dá um exemplo concreto e 
saboroso da tese. “Quando um chef ensina 
uma receita, não processa detalhes que 
são automáticos para ele, mas que podem 
fazer toda a diferença no resultado final, 
como seu hábito de colocar a palma da 
mão sobre a panela para sentir a tempera-
tura do óleo. Com esse tipo de informação 
pode-se desenvolver um líquido que muda 
de cor conforme aumenta a temperatura 
do utensílio. Esses detalhes podem fazer 
a diferença”, diz.  

Beatriz, da Viacom: pesquisa em rede social de crianças e adolescentes

nos EUA. O primeiro passo do processo 
é o chamado ranking de ideias — que 
cataloga 10 mil novos produtos que serão 
comparados com outros 55 mil concorren-
tes. O quadro prova que ser relevante é 
o primeiro ponto. Mas isso só não basta. 
A exclusividade conta. E muito. O fator 
preço viria apenas em terceiro lugar. “É 
um estudo de base para ter a percepção 
de mercado do ponto de vista do consu-
midor”, diz Mendes.

Empresa que é quase sinônimo de 
pesquisa, o Ibope está revisando seus pro-
gramas. O instituto está ampliando o uso 
de uma ferramenta criada há três anos, o 
Painel de Pessoas Criativas, que auxilia 
empresas a encontrar novas ideias e tri-
lhas para renovar seus produtos, serviços, 
linguagem, comunicação e planejamento. 
Versátil, ela tanto pode inovar na comu-
nicação de um produto existente como 
atuar na estratégia de um lançamento. “É 

Lucas, da Abep: clientes querem dados, conclusões e análises
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Quando se fala em inova-
ção de pesquisa de mercado, 
o nome Wagner Kamakura é 
fonte obrigatória para consultas, 
palestras e entrevistas. Radicado 
há 31 anos nos Estados Unidos, 
onde leciona marketing em 
diversas universidades, é um 
dos maiores especialistas no 
tema. Seu currículo fala por si. 
Formado em Administração de 
Empresas pela Fundação Getúlio 
Vargas, com especialização em 
gerenciamento de marketing, 
possui mestrado em engenharia 
industrial pela Universidade de 
São Paulo (USP) e é Ph.D em 
administração de empresas pela 
Universidade do Texas.

No mês passado, uma plateia 
restrita e influente teve a oportu-
nidade de conhecer suas ideias e 
conceitos acerca do atual papel 
das pesquisas de mercado e 
mídia nas estratégias de comuni-
cação das grandes corporações. 
Kamakura foi uma das estrelas 
da última edição do 4o Con-
gresso Brasileiro de Pesquisa, 
organizado pela Associação 
Brasileira das Empresas de Pes-
quisa (Abep). Nesta entrevista, 
ele fala sobre a revolução que a 
neurociência, a grande novidade 
da área, provocará no mundo da 
pesquisa de mercado. 

Meio & Mensagem — A inovação é 
o Santo Graal do mercado. Todos 
a buscam. Mas o que é realmente 
inovador hoje no segmento de 
pesquisas?   
Wagner Kamakura — Acho que 
um avanço é o grande volume de 
dados e informações concretas 
reunidas sobre os hábitos do 
consumidor, por meio de car-
teiras de clientes, scanners de 
supermercados e painéis. Isso 
cria a oportunidade de antever 
sua movimentação com base 
em comportamentos passados 
e tendo como espelho outros 
consumidores por meio do data 
mining. Outra ferramenta re-
volucionária é a internet, que 
fornece informações em tempo 
real sobre o que os consumido-
res estão dizendo a respeito de 
determinado produto ou marca. 
  
M&M — O que falta para o Brasil ser 
uma referência em inovação?  
Kamakura — É preciso plantar as 
sementes hoje para colher frutos 
a médio e longo prazo. O respeito 

à propriedade intelectual tam-
bém é primordial para a inova-
ção. Sem a expectativa de que 
sua propriedade intelectual vai 
ser respeitada, o inovador não 
tem incentivo para criar. Ficam 
todos esperando para copiar.  
  
M&M — E os avanços nas pesquisas 
na área de neurociência? Essa nova 
metodologia vai de fato revolucio-
nar o segmento? Quando?  
Kamakura — A neurociência 
certamente vai revolucionar o 
mundo da pesquisa de merca-
do, mas ainda está sendo de-
senvolvida na pesquisa básica. 
Pessoalmente, espero que os 
recursos da neurociência (FMRI, 
conhecimentos de neuroanato-
mia etc.) sejam priorizados em 
primeiro lugar para salvar vidas, 
para melhorar e encurtar o tem-
po de recuperação dos pacientes 
para só depois serem colocados 
à disposição do mercado.   
  
M&M — Como o senhor vê o forta-
lecimento das pesquisas online, 
que vêm a cada dia ganhando mais 
espaço e confiabilidade, além de 
serem mais rápidas e baratas?  
Kamakura — Um aspecto crítico 
em qualquer pesquisa de opi-
nião é a representatividade da 
amostra, principalmente porque 
a taxa de resposta geralmente é 
muito baixa e os entrevistados 
(que são minoria) podem ser 
muito diferentes que a maioria 
(não-entrevistados). Depen-
dendo do assunto da pesquisa 
e do perfil da população que se 
quer atingir, a pesquisa online já 
tem uma boa representativida-
de. À medida que a internet se 
tornar mais presente, principal-
mente entre os adultos menos 
educados e de renda mais baixa, 
a representatividade da mostra 
online melhorará.  
  
M&M — O senhor acredita que as 
novas mídias fizeram os consu-
midores mudarem a maneira de 
pensar?  
Kamakura — O consumidor ainda 
procura maximizar o benefício 
nato de qualquer decisão que 
toma. Isso não mudou e não vai 
mudar. As vantagens que procura 
e os custos associados podem mu-
dar. Mas a regra de decisão, não.   
  
M&M — Com o surgimento das 
redes sociais e de outras ferra-

dizem e nem todos os dizem o 
que fazem. Eles mudam de com-
portamento ao longo do tempo, 
e as empresas precisam revisar 
constantemente suas estratégias 
de comunicação. Uma pesquisa 
reflete a realidade do momento 
em que os dados foram coleta-
dos. Só devemos esperar que 
os resultados sejam os mesmos 
se nada for feito para mudar o 
status quo.    
  
M&M — Há algum artifício ou fer-
ramenta que possa diminuir essa 
margem de erro?  
Kamakura — O artifício mais 
óbvio é aumentar o tamanho da 
amostra. Outro é estratificar a 
amostra, ou usar uma que cha-
mamos de clusters. É claro que 
o erro fixo ou viés tem de ser 
evitado. Para isso, é necessário 
se traçar um desenho cuidadoso 
de toda a pesquisa.  
  
M&M — Existe regra ou técnica 
para elaborar um questionário 
eficiente? Ele pode influenciar no 
resultado?  
Kamakura — Existem várias 
“regras de dedo” para melhorar 
a qualidade de um questioná-
rio. A primeira é entender bem 
quais são as informações de que 
o cliente necessita. Para cada 
questão, o pesquisador deve 
pensar: “Será que o entrevistado 
vai entender a pergunta? Tem 
a informação para responder? 
Tem a motivação para res-
ponder?”. Essas são questões 
básicas, mas que fazem muita 
diferença para a apuração cor-
reta de uma informação.   
  
M&M — O resultado de uma pesqui-
sa pode influenciar uma propagan-
da enganosa?  
Kamakura — Uma boa pesquisa, 
que identifique os desejos reais 
do consumidor e ajude o cliente 
a desenvolver um marketing 
mix que satisfaça essas neces-
sidades, torna a propaganda 
enganosa desnecessária. Eu 
sempre digo aos meus alunos 
que é possível enganar algumas 
pessoas em certas ocasiões. 
Mas é impossível enganar a 
maioria das pessoas na maioria 
das ocasiões.
  
M&M — Como fica a relação entre 
instituto e agência quando uma 
estratégia baseada em pesquisa 

 “A neurociência vai revolucionar 
a pesquisa de mercado”
Radicado nos EUA e uma das maiores autoridades mundiais em apuração e mensuração de dados,  
Wagner Kamakura veio ao Brasil debater inovação, internet e as novas metodologias da área
Chico Silva

mentas de mídia, qual o papel 
das pesquisas nas estratégias de 
marketing das empresas?   
Kamakura — Na última década 
o orçamento para pesquisa da 
maioria das empresas tem se 
desviado dos estudos de opi-
nião para a análise de dados 
concretos do comportamento 
do consumidor, obtidos por 
meio do cadastro de clientes, 

painéis de consumidores, dados 
do varejo e da internet (Google, 
blogs, Twitter, redes sociais). 
Porém, esses dados concretos 
só refletem o que os consumi-
dores fazem, não o que pensam 
ou sentem. Por isso a pesquisa 
de opinião ainda é primordial. 
Porém, essa modalidade está 
sendo utilizada para propósitos 
mais objetivos e diretos, como a 
segmentação de mercado, posi-
cionamento de marcas, medição 
de satisfação do cliente, análise 
conjunta para o desenvolvi-
mento de novos produtos etc. 
  
M&M — Com tantos recursos e fer-
ramentas disponíveis, uma velha 
pergunta se faz necessária. Por 
que as pesquisas ainda erram?   
Kamakura — O grande problema 
é que, na realidade, nem todos 
os consumidores fazem o que 

apresentou resultado oposto ao 
apresentado pelo estudo?  
Kamakura — Há muitos passos 
entre os resultados de uma pes-
quisa e os objetivos do mercado 
para um novo produto. Qualquer 
gerente competente reage às 
informações de uma pesquisa 
para aprimorar a sua estraté-
gia. Uma vez que a estratégia é 
desenvolvida a concorrência vai 
reagir. Tudo isso faz com que 
o mercado produza resultados 
bem diferentes, porque o con-
texto muda substancialmente.    
  
M&M — Até que ponto se pode 
confiar sem medo nas pesquisas 
de opinião?  
Kamakura — Existem várias 
chances para viés em uma pes-
quisa de opinião. O pesquisa-
dor pode criá-lo pela maneira 
que a pergunta é formulada e 
aplicada. O entrevistado pode 
direcionar a resposta, porque 
a intervenção verdadeira pode 
não ser conveniente ou trazer 
benefícios. Além do mais, como 
sabemos, nem todos dizem o que 
fazem ou fazem o que dizem... 
Porém, é melhor ter informações 
com certo grau de erro do que 
manter a ignorância. É melhor 
estar vagamente correto do que 
certamente errado.  
  
M&M — Como estamos em ano de 
eleição, qual é a real influên cia das 
pesquisas nos resultados eleito-
rais?  
Kamakura — Se a pesquisa elei-
toral é utilizada para guiar a 
estratégia de posicionamento e 
comunicação dos candidatos, ela 
deve influenciar os resultados 
eleitorais. Nesse ponto, a pes-
quisa eleitoral é benéfica, pois 
ajuda aos políticos saberem o 
que os eleitores querem.  
  
M&M — O que o público deve saber 
para identificar se uma pesquisa 
eleitoral é séria ou está a serviço de 
interesses pouco republicanos?   
Kamakura — O eleitor não deve 
decidir baseado em pesquisas. 
Eleitor tem de decidir baseado 
nas ideias, caráter e idoneidade 
dos candidatos. Candidato à 
reeleição só deve ser votado se 
produziu resultados concretos, 
sem corrupção. Como se diz por 
aqui, me enganou uma primeira 
vez, a culpa é sua; me enganou 
duas vezes, a culpa é minha.

“À medida que a 
internet se tornar 

mais presente, 
principalmente entre os 
adultos menos educados 

e de renda mais baixa, 
a representatividade 

da amostra online 
melhorará”
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