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DELOITTE ANUNCIA NOVOS GERENTES EM SÃO PAULO

A empresa de consultoria Deloitte contratou três profissionais
para o escritório na capital paulista. Vinda da Deloitte Xangai, a
chinesa Stella Tang, integrará a equipe de consultoria tributária
para acompanhar os clientes de seu país no Brasil. Para assumir
a recém-criada área de Capital Advisory, Eduardo Teixeira
Barros, que deixa a empresa que fundou em 2006, a Nova
Financial, para desenvolver projetos de captação de recursos e
operações estruturadas de dívida. Já Cilas Warne da Silva, que
tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos em
grandes multinacionais e companhias nacionais, chega à
Deloitte para integrar o time de Business Process Solutions
(BPS) como gerente sênior.

A Beraca, fabricante de pro-
dutos a partir de insumos da
Amazônia, confirmou a contra-
tação de Claire Frelin para lide-
rar a Beraca Europe. A executiva,
especializada em desenvolvi-
mento sustentável pela Ecole
Supérieure de Commerce em
Pau, na França, será responsável
pelo atendimento das contas
europeias da companhia e forta-
lecimento da marca no exterior.
Ela ainda terá como principal
meta aumentar em 30% os resultados em vendas da em-
presa na região. "A Beraca oferece ativos tecnológicos
com base em insumos e processos éticos, algo cada vez
mais desejado pelas indústrias de beleza e higiene pes-
soal na Europa. A ideia, então, é unir esse DNA verde às
oportunidades de negócio na região”, diz a executiva, ci-
tando a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Rússia, a
Itália e a Espanha como mercados prioritários.

ZURICH SEGUROS TEM NOVOS GESTORES

A seguradora Zurich anunciou designação de dois novos gestores
para as áreas de Marketing e Comunicação Corporativa da
empresa. Enquanto Marcelo dos Reis Bandeira assumirá o cargo
de gestor de comunicação, Jeane da Costa integrará a equipe do
departamento de marketing. Graduado em comunicação social
pela Universidade Paulista (Unip), com MBA Executivo em gestão
de empresas e marketing pela Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), Bandeira teve passagens por Brink’s Segurança
em Transporte de Valores, Metlife, Nossa Caixa, Mapfre e
BrasilPrev. Graduada pela ESPM, com MBA em gestão de negócios
certificado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Jeane já atuou
pela Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce
Extérieur (Coface), Metlife, Chubb, Cigna Group e Kodak do Brasil,
entre outras empresas.

MORPHO CONTRATA LUIZ GUILHERME RONCATO 

Especializada no desenvolvimento de soluções e tecnologia, a
Morpho anunciou Luiz Guilherme Roncato como novo vice-
presidente de Convergência e Soluções para a América Latina.
Graduado em ciência da computação pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR) e em administração pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR), além de ter MBA em
marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o executivo
ocupou, de 2007 a 2012, a vice-presidência da área de plataformas
inovadoras para MasterCard Brasil e Cone Sul. Na Morpho,
Roncato terá como objetivo promover soluções de pagamento
móvel e de “Trusted Service Management - TSM” para os
mercados públicos e privados.

JOHNSON CONTROLS FAZ REESTRUTURAÇÃO 

A Johnson Controls, fornecedora de soluções de eficiência
energética e sustentabilidade para edifícios, confirmou Gustavo
Uemura como novo diretor de operações de manufatura na divisão
Building Efficiency. Engenheiro de produção e mestre em
administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com extensão
na Columbia University, o executivo teve passagens pela cervejaria
Kaiser/Heineken; Philips Brasil; Philips Europe e Dell. Segundo
comunicado emitido pela companhia, sua promoção visa a
reestruturar as operações da empresa, melhorando a integração
com fornecedores e operações globais na Ásia, Europa e América do
Norte. Desde fevereiro de 2012, ele chefiava a diretoria de supply
chain e procurement na multinacional.

GRUPO BRASANITAS PROMOVE EXECUTIVO

Há cinco anos no Grupo Brasanitas, especializado em serviços de
limpeza e conservação, Renato Louzada acaba de ser promovido
pela companhia para assumir a gerência regional do escritório do
Espírito Santo. Antes de ocupar a nova função, o executivo era
gerente de operações em São Paulo. Graduado em marketing e com
pós-graduação em logística empresarial, Louzada está na área de
prestação de serviços de terceirização de mão de obra desde 2003.
Ele terá como missão impulsionar os negócios e o atendimento
prestado pela nova filial da capital Vitória nas áreas de limpeza
ambiental, higienização hospitalar, controle de pragas e
manutenção predial.
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Claire Frelin

Head Hunter
fteixeira@jcom.com.br

» BIANCA MELLO

P
ara as empresas, elas
são praticamente uma
radiografia do merca-
do. Em cima dos dados

coletados nas pesquisas de
mercado, que podem vir na for-
ma de números ou opiniões
subjetivas, as organizações têm
mais facilidade e segurança pa-
ra tomarem decisões de como
criar, divulgar ou vender seus
produtos e serviços. Não à toa,
de acordo com especialistas,
companhias brasileiras com re-
ceita anual próxima a R$ 50 mi-
lhões costumam destinar de R$
700 mil a R$ 1 milhão para estu-
dos deste tipo todos os anos.

Durante a era industrial, o
grande desafio para as organiza-
ções era como produzir. Hoje, o
acesso à tecnologia faz com que
os produtos e serviços ofereci-
dos pelas empresas fiquem cada
vez mais similares, então a preo-
cupação se alterou e o foco das
companhias se voltou para os
processos de venda. Por isso,
passou a ser fundamental saber
onde está o mercado consumi-
dor e o que estes indivíduos de-
sejam e, para isso, as pesquisa de
mercado funcionam como uma
ferramenta muito importante.

Com mais de 30 anos de atua-
ção no mercado de pesquisa, o
estatístico Rogério Garber conta
que ingressou no ramo assim
que se graduou. Há dez anos,
depois de atuar como diretor da
Xerox por mais de uma década,
ele fundou a consultoria RGar-
ber. O empresário é também au-
tor do livro Inteligência compe-
titiva de mercado. Segundo o
empresária, os segmentos que
mais demandam os serviços da
RGarber são empresas de varejo,
comunicação, telecomunicação
e a indústria automobilística.

Na avaliação de Garber, o es-
tudo de mercado é uma manei-
ra de acessar as aspirações dos
consumidores e coletar infor-
mações que servirão para cons-
truir um plano de ação mais se-
guro. Segundo ele, até para enre-
do de novela se faz pesquisa ri-

gorosa. “A ferramenta funciona
como uma espécie de bússola
para saber para onde a compa-
nhia deve ir”, afirma.

Mídia

A professora da disciplina
Comportamento do Consumi-
dor na Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing do Rio de
Janeiro (ESPM-RJ), Caroline
Vanzellotti, explica que a pes-
quisa avalia o mercado em um
período determinado, então
acaba tendo um prazo de vali-
dade para seus resultados. “Isso
vai depender do tipo de serviço,
produto ou problema que está
sendo investigado”, diz. 

Geralmente as organiza-
ções utilizam a ferramenta no
momento do lançamento de
produtos e serviços ou duran-
te uma possível redefinição de
público-alvo da empresa. Ca-
roline destaca que, ultima-
mente, muitas empresas estão
também usando pesquisas de
mercado para adequação de
campanhas publicitárias.
“Eventualmente, as compa-
nhias usam pesquisas para sa-
ber em que mídia terá mais
sucesso dentro do seu públi-
co-alvo”, pontua.

Em relação aos segmentos
que mais utilizam a ferramenta,
Caroline afirma que as indús-
trias de bens de consumo estão

Melhores resultados com
radiografias do mercado 
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Eventualmente, a companhias usam
pesquisas para saber em que mídia terá
mais sucesso dentro do seu público-alvo.”

Caroline Vanzellotti
Professora da ESPM-RJ

em primeiro lugar. Por ter um
custo alto, as grandes empresas
como Unilever e Nestle ainda
são as principais contratantes.
“Não é algo restrito às grandes
empresas e nem aos institutos
de pesquisa, pois existem meto-
dologias de coleta de dados que
podem ser realizadas pelo pró-
prio empresário”, completa Ca-
roline explicando que a maior
dificuldade está na hora da aná-
lise das informações. 

De acordo com o professor
de Marketing do Ibmec do Rio
de Janeiro, Leonardo Soares,
toda pesquisa nasce de deci-
sões de negócio que envolvem
risco, pois a ferramenta é jus-
tamente usada para tentar mi-
nimizá-los. Nas situações em
que os impactos são mais ba-
ratos do que a pesquisa, ele
aponta que muita empresas
optam por não encomendá-
las. “Ela não nasce apenas de
uma curiosidade, tem sempre
uma decisão que envolve cus-
tos atrelada”, completa.

Soares considera que o mer-
cado brasileiro atingiu uma cer-
ta maturidade e percebeu a im-
portância das pesquisas, enca-
rado-as como necessidade bási-
ca e não mais como luxo. Ele
acredita que, hoje, os empresá-
rios possuem maior acesso à in-
formação e estão mais atentos.
“Hoje qualquer curso de MBA
tem um módulo ou uma cadei-
ra que vai discutir assuntos rela-
cionados às pesquisas de mer-
cado”, explica o professor do Ib-
mec, acrescentando que a pre-
sença cada vez maior de multi-
nacionais no mercado brasilei-
ro ajudou a disseminar a cultura
de realização destes estudos.

Fraudes

Segundo o diretor-presi-
dente da consultoria Rgarber,
o número de trabalhos apre-
sentou queda após início da a
crise financeira internacional,
em 2008. “Os clientes habituais
pisaram um pouco no freio”,
conta. A partir de 2010, no en-
tanto, o faturamento da con-
sultoria voltou a crescer e, des-
de então, a empresa se expan-
de a uma taxa média de 10% ao
ano. “O mercado está muito
competitivo e os diferenciais
de cada empresa dependem
do melhor entendimento do
consumidor”, justifica.

Como forma de se protege-
rem de possíveis fraudes, Gar-
ber conta que todas as etapas
da pesquisa são realizadas pela
própria consultoria e existem
processos de acompanhamen-
to que diminuem as chances
de erro, como supervisão rigo-
rosa e verificação em campo.
“Aqui na empresa ninguém ga-
nha por produtividade, o que
diminui o risco do entrevista-
dor cometer erros ou falsificar
documentos”, defende. 

Garber conta que conse-
guiu construir uma grande ba-
se cadastral de entrevistadores
ao longo dos anos e isso evita
que falte mão de obra. Porém,
ele ressalta que encontra difi-
culdade quando é preciso en-
contrar pessoas técnicas para
fazer análises dos dados cole-
tados. “Esse grupo é mais difí-
cil de recrutar e também de re-
ter, pois estamos falando de
um apagão nacional”, pontua. 

Outro fator que os institutos e
consultorias precisam observar
é que a importância de investir
na retenção de pessoas qualifi-
cadas para realizar as entrevis-
tas. De acordo com a professora
da ESPM-RJ, Caroline Vanzellot-
ti, é comum que a contratação
desses profissionais seja feita
por trabalho. “Quando a pessoa
é contratada há mais tempo,
acaba sendo mais treinado e
comprometido”, destaca. 

Companhias brasileiras estão mais atentas à importância das pesquisas de mercado.
Empresas com receita de R$ 50 milhões anual destinam até R$ 1 milhão para estudos 

DIVULGAÇÃO

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
. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 nov. 2012, Seu Dinheiro, p. B12. 




