
Caminho sem volta 
Avanço da internet possibilita crescimento da pesquisa onl ine 

Tudo o que acontece agora, em qualquer lugar 

do mundo, pode ser acompanhado em tempo real 

pelas redes digitais. Nesse contexto, o crescimento 

do volume de pesquisas via internet chama atenção 

dos profissionais do setor e também dos clientes. Ao 

mesmo tempo em que desperta interesse, apontado 

por muitos como um caminho irreversível, ainda gera 

incertezas quando se analisam questões como eficiência, 

infraestrutura disponível no Brasil e confiabilidade. 

No Brasil, a penetração da internet ainda é baixa e 

não representa a nossa população. O avanço da rede nos 

lares provoca mudanças nos hábitos dos consumidores, 

no comportamento, no consumo de produtos e, 

principalmente, no relacionamento deles com as marcas. 

Novas ferramentas de pesquisa têm sido desenvolvidas 

para acompanhar esse movimento e ajudar as empresas 

a se posicionar dentro desse contexto. 

Estudos qualitativos dependem de ferramentas de 

análise que estão se aprimorando a cada dia, trazendo 

sofisticação e agilidade ao processo. Já as pesquisas 

quantitativas são realizadas com bastante qualidade 

e também em prazos menores comparativamente aos 

métodos de coleta tradicionais. A internet tem sido 

apontada como um excelente canal para as empresas 

de pesquisas de mercado obterem resultados de 

forma imediata e com elevado grau de veracidade das 

informações. "A utilização de ferramentas de pesquisa 

pela internet traz melhorias como redução de custos e 

aceleração de processos", aponta Marcelo Coutinho, 

diretor de Inteligência de Mercado do portal Terra. 

No entanto, apesar de a internet ter ultrapassado 

algumas barreiras e já atingir as classes A, B e C, 

ele acredita que vai demorar um pouco para que 

esse tipo de pesquisa se torne tão confiável. É um 

processo semelhante ao que ocorreu, anos atrás, 

até que as pesquisas por telefone conquistassem seu 

espaço. "Precisa de algum tempo para conseguir 

representatividade como um todo, porque acredito 

que esse tipo de pesquisa atinja agora a população 

entre 30 e 35 anos, mas com o aumento do acesso das outras classes esse 

número vai aumentar", explica. 

Dentre os riscos existentes na pesquisa online, Coutinho destaca que, 

no momento, não há possibilidade de desenvolver estudos diretamente 

ligados às classes D e E, visto que o acesso à rede é restrito. Esse fato se 

reflete, por exemplo, na pesquisa eleitoral. "Vamos ter que esperar para 

fazer esse tipo de estudo online, mas acredito que nas eleições de 2018 

será uma realidade", continua. 

Bruno Paro, diretor executivo da Netquest, destaca os dados do último 

relatório anual da Esomar (EGMR2010): estudos realizados por meio de 

pesquisas online já representam 22% de todo o montante de investigação 

no mundo. Ou seja, esses estudos quantitativos online representam um 

mercado de US$ 7,5 bilhões. 

Na opinião dele, as vantagens desse tipo de pesquisa são inúmeras. 

"Vão desde melhora de custo, de tempo e até de qualidade", comenta. 

Bruno Paro também acha que estudos realizados pela internet são mais 

baratos e mais rápidos do que em qualquer outro método de coleta de 

dados. "O que no Brasil pouca gente percebeu é que as pesquisas via 

web têm alcance muito maior quanto a estímulos multimídia", completa. 

Pode-se, em uma pesquisa virtual, enviar vídeos, músicas ou até mesmo 

objetos em 3D com giro 360° na tela do computador. 

Outra vantagem, segundo ele, é chegar a pessoas que em estudos por 

telefone e, principalmente, presenciais seria muito mais caro atingir. "Na 

internet, entrevistar uma pessoa no interior do Pará tem o mesmo custo 

que entrevistar alguém na avenida Paulista", exemplifica. 

O painel online Livra, da Ipsos, conta hoje com mais de um milhão 

de participantes em toda a América Latina. Segundo Anca Cojocaru, 

diretora da Ipsos Interactive Serviços no Brasil, o volume de projetos 

online triplicou em 2011, com aceleração mês a mês. Ela admite que, 

como em qualquer método de coleta, há vieses negativos e positivos. "Há 
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segmentos mais fáceis de encontrar, outros mais difíceis. Mas é assim 

com qualquer método de coleta: um entrevistado pode ser diferente ou 

responder de forma diferente, dependendo de como o buscamos. Mas a 

tendência é inevitável", comenta. 

Do ponto de vista do cliente, nem sempre a redução de custos é o 

principal item na hora de optar pela pesquisa online. De acordo com 

Sérgio Bianchi, gerente de Inteligência de Mercado da Kimberly-Clark 

do Brasil, as pesquisas online, na maioria das vezes, são utilizadas para 

projetos menores ou de baixo risco. Em sua opinião, para acontecer a 

mudança de cenário é preciso desenvolver sistemas que garantam, de uma 

forma absoluta, respostas certas e a veracidade do target que se procura. 

Ele também defende a evolução dos métodos tradicionais de pesquisa. 

"Há que usar a criatividade para subtrair e entender o que as pessoas 

pensam sem necessariamente ser apenas por meio do que falam", explica. 

Técnicas projetivas, etnográficas, correlações arquetípicas e culturais, 

além de bate-papos mais informais, são alguns dos métodos que Bianchi 

acredita serem eficazes para a melhoria dos métodos tradicionais. 

Uma das preocupações das empresas de pesquisa, hoje, é ajudar 

culturalmente os clientes a adotar projetos online. Esse passo é feito 

por meio de treinamentos e apresentações e, em alguns casos, com a 

realização de projetos paralelos nos meios off e online. Como a Netquest 

não atende o cliente final, sua dedicação no momento tem sido na 

formação dos pesquisadores por meio de seminários e cursos in company. 

"É um processo evangelizador", destaca Bruno Paro. Já a Ipsos mantém 

no Brasil uma equipe especializada nas ferramentas online, com suporte 

de um time global. 

Esse processo de aprendizado é bom para o Brasil, na opinião de Adriana 

Rocha, CEO da EC Global. "Vai nos beneficiar o fato de aprender com 

o que deu certo e errado lá fora. Vamos pular a etapa da tentativa e erro. 

O treinamento é um das grandes barreiras, mas existe também uma grande 

oportunidade", avalia. Como dica aos pesquisadores, sugere que escrevam 

melhor as perguntas e reduzam os questionários. Essa migração na forma 

de escrever e aplicar a pesquisa visa à interação com o 

entrevistado, que precisa vivenciar essa experiência de 

maneira agradável e amigável. "E preciso aprender a 

se engajar nesse novo mundo", continua. 

CELULARES 

Sérgio Bianchi também aposta no crescente uso do 

telefone celular para o setor de pesquisa. Isso porque 

o número de aparelhos é maior do que a população 

no Brasil e, em termos de manuseio do equipamento, 

é algo simples. A barreira, nesse caso, é o reduzido 

número de aparelhos com acesso à internet. E preciso 

levar em conta, ainda, que a maior parcela dos telefones 

são pré-pagos e os consumidores dificilmente se 

mostram dispostos a gastar os créditos respondendo 

a pesquisas. Quando resolvidas essas questões, Bianchi 

acredita que o celular será um grande aliado para 

as empresas de pesquisa. "O brasileiro tem mais 

intimidade com o celular do que com um teclado de 

computador", comenta. 

Para Daniela Malouf, diretora da Qualibest, não 

é bem assim. Por sua experiência, ela verifica que 

as pessoas, por telefone ou cara a cara, às vezes não 

têm vontade de falar o que realmente sentem. Mas a 

situação se inverte no universo online, quando estão 

sozinhas frente a uma máquina, sem interferências, o 

que as torna mais críticas e verdadeiras. 

Uma de suas preocupações é evitar fraudes. Para 

isso conta com profissionais para checar CPFs dos 

entrevistados na Receita Federal. A fim de não viciar 

o painel, que tem 250 mil internautas, cada pessoa só 

pode responder a quatro e cinco pesquisas por ano. Ela 

relaciona entre as vantagens o fato de o cliente poder 

acompanhar o resultado em tempo real e o inexistente 

risco de falha humana. "Não há como fugir da pesquisa 

online", acredita. Coutinho também não titubeia em 

assegurar: "O futuro é esse, sem dúvida". 
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Text Box
Fonte: PKMT21, São Paulo, n. 1, p. 12-13, 2011.




