
Os novos 
desafios do Brasil 
Empresas de pesquisa são fundamentais para ajudar clientes nacionais e 

internacionais a compreender e a indicar tendências comportamentais da 

sociedade e de consumidores 

O Brasil é, no momento, o foco mundial. Deixou 

de ser apenas o país do Carnaval, da riqueza da floresta 

amazônica e da reconhecida tradição do futebol para 

ser percebido como um país de economia estável, forte 

e com um parque tecnológico de última geração. Vive 

um momento extremamente favorável no mercado 

global econômico e não há como negar que atravessa 

sua melhor fase. Está sendo reconhecido no mundo 

todo como um país alicerçado em bases sólidas e os 

fundamentos da economia estão bem-estruturados. 

Portanto, este é um grande momento para o Brasil, 

que pode vir a ter um papel fundamental no novo 

modelo de mundo pós-crise. 

Segundo estudo internacional da GfK, o índice 

que avalia a imagem global de 50 países ao redor do 

mundo aponta o Brasil como o mais bem colocado 

entre os países em desenvolvimento e possui a 

avaliação mais equilibrada entre os integrantes do 

BRIC (Brasil, Rússia, índia e China), destacando-

-se com expressiva reputação global. A medida que a 

sociedade evolui e progride, como prova o estudo, o 

acesso a bens e serviços é cada vez maior, e isso torna 

o brasileiro mais exigente. 

Além de mostrar as forças econômicas, políticas 

e sociais do país, cabe às empresas de pesquisa 

contribuir para que os clientes nacionais e 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



internacionais entendam 

profundamente o Brasil, 

em suas diversidades e 

características singulares. 

Afinal, quem não estiver 

munido de informações 

precisas, geradas por fontes 

que entendem o país e, 

especialmente, o seu povo 

em profundidade, pode 

simplesmente naufragar em 

suas ambições de conquistar 

um novo mercado. 

A partir dessas 

informações é possível 

descrever a evolução dos 

trabalhadores, reformular 

conceitos, constituir perfil, 

desenvolver metodologias 

de motivação, preparar a 

estrutura das empresas para 

as mudanças, identificar 

pontos fortes e fracos da mão 

de obra, estabelecer metas 

coerentes com a realidade 

organizacional. As empresas 

de pesquisa têm o importante 

papel de ajudar a definir o 

caminho certo para manter 

a imagem que o mundo 

tem do país, de ajudar na 

diferenciação e permitir que o 

consumidor seja reconhecido 

nas suas mudanças. 

Os estudos buscam 

validar potencial de mercado, 

tendências de produtos e 

serviços, riscos inerentes 

às atividades, tendências 

compor tamenta i s de 

potenciais clientes e da 

sociedade. Esse esforço 

aproxima a área de pesquisa 

e os produtos e serviços de 

inteligência competitiva. 

Eduardo Ragasol, presidente da Nielsen Brasil, 

defende que as empresas de pesquisa têm a grande 

missão de ajudar no entendimento das movimentações 

do mercado. "Cabe às empresas de pesquisa fornecer 

insights para ajudar seus clientes a traçarem o caminho 

certo", complementa. 

Dalton Pastore, presidente do Fórum Permanente 

da Indústria da Comunicação (ForCom), não tem 

dúvidas de que o Brasil se tornará uma das cinco 

maiores economias do mundo nos próximos 10 ou 20 

anos. Ele enxerga a Copa do Mundo e as Olimpíadas 

como duas grandes chances de o País se mostrar ao 

mundo e, com isso, trazer capital produtivo e não só o 

especulativo. "Se tudo isso se confirmar, as empresas 

de pesquisa receberão mais encomendas, novos 

clientes querendo conhecer com mais profundidade 

outros segmentos da economia brasileira", afirma. 
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De acordo com Lars Schobinger, presidente da 

Kleffinann, existe uma expectativa cristalina de todas as 

indústrias e mercados para que as empresas de pesquisa 

não forneçam apenas dados, e sim recomendações e 

direcionamentos, e é essa a grande responsabilidade 

das empresas brasileiras de pesquisa. 

A demanda por informações de empresas que 

querem se instalar no Brasil e/ou lançar produtos é 

bastante significativa. Dados revelados pelo consultor 

Nelsom Marangoni apontam que, aproximadamente, 

15% do volume de investimentos em pesquisa têm 

como origem pedidos de clientes que estão fora do 

Brasil. As empresas brasileiras de pesquisa já atendem 

esse mercado desde o início dessa atividade no Brasil 

e portanto, estão bem habilitadas para realizar o 

trabalho. 

Ainda segundo Marangoni, o Brasil está entre 

os 15 maiores mercados 

do mundo e em constante 

crescimento. Neste momento 

a atividade passa por uma 

transição em que o seu 

papel tem se transformado 

para atender melhor os 

clientes. A mudança envolve 

mais o profissional e não 

os processos e recursos 

tecnológicos. "Exige-se 

do profissional maior 

flexibilidade, conhecimento 

do mercado, dos negócios 

dos clientes e uma 'atitude 

estratégica'. Ou seja, que ele 

seja capaz de não somente 

fornecer informações, mas 

de indicar ações estratégicas", 

explica. 

A evolução da tecnologia 

trouxe novos meios de coleta, 

novos procedimentos para o 

tratamento e armazenamento 

de dados e disponibilizou 

grande quantidade de 

informações. Os clientes, 

em geral, estão estimulados 

a aproveitar o grande 

volume de informações, 

bem como gerar conteúdos 

mais criativos e inovadores 

para guiar seus caminhos 

em mercados competitivos, 

como tem acontecido 

no Brasil. 
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brasileiras, material fundamental para a construção 

do novo posicionamento da marca no mercado. 

Hélio Netto, diretor comercial da Hertz, 

concorda: "Utilizamos a pesquisa para entender o 

comportamento do consumidor e suas necessidades". 

Focada em aluguel de veículos, a Hertz tem 

registrado crescimento no mercado corporativo. 

"Vários executivos internacionais estão vindo para o 

Brasil e locando veículos. Temos percebido também 

a instalação de novas empresas internacionais no País 

e seus profissionais já vêm com o hábito de locar 

carros", celebra. 

E essencial para qualquer negócio conhecer bem 

e entender o que pensam os clientes e consumidores 

em geral. ATIM, pela voz de Livia Marquez, diretora 

de Marketing Advertising da empresa, acredita 

que é importante realizar pesquisas de satisfação 

semestralmente com o objetivo de mensurar o que 

os clientes acham dos processos, produtos e serviços 

da empresa, além de avaliar suas percepções sobre 

as estratégias da companhia e da concorrência 

em geral. "Entender o comportamento dos 

usuários de telefonia móvel permite que a T IM 

identifique nichos e oportunidades de atuação 

em um mercado bastante competitivo, o que é 

importante para o crescimento e bons resultados 

da sua estratégia", explica. 

E fundamental ter o conhecimento apropriado 

para saber quais ferramentas utilizar para ajudar na 

percepção desses novos enfoques, essa nova versão 

de consumidor. O uso de softwares de inteligência 

analítica e pesquisas de mercado são algumas das 

ferramentas sugeridas por Luiz Goes. "Será preciso 

ter muita criatividade para fugir do óbvio, para 

não mensurar o que não importa e para investigar 

com lupa os aspectos que dão origem à demanda, 

tendo o consumidor na cadeira giratória dessa 

roda-viva, informando e esclarecendo, mais do que 

seus hábitos e costumes, seus medos, ansiedades e 

expectativas", explica. 

O momento é de desenvolvimento e 

oportunidades. As empresas brasileiras de pesquisa se 

mostram aptas a realizar um trabalho de qualidade 

e estão evoluindo para se ajustar às transformações 

tecnológicas e à nova demanda dos clientes. 
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Text Box
Fonte: PMKT21, São Paulo, n. 1, p. 16-20, 2011.




