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Isso significa dizer que as empresas e as marcas 
não podem ficar muito tempo sem monitorar o 
posicionamento de seus produtos e serviços diante 
dos consumidores, sob pena de perderem preciosos 
pontos de share de mercado, muito difíceis de 
serem reconquistados em um ambiente de alta 
competitividade. Portanto, 2013 vai chegar cheio de 
expectativas positivas.

“ANielsen trabalha alinhada com o governo e com 
os analistas financeiros no que diz respeito às projeções 
para a economia. Vai haver crescimento e inovações”, 
afirma Cláudio Czarnobai, analista de mercado da 
empresa. “O rendimento do consumidor brasileiro 
será cada vez maior e, em consequência, continuará 
ocorrendo a migração para o consumo de produtos 
de maior valor agregado.” Czarnobai acredita que, 
para o mercado de pesquisa, o início do ano será mais 
aquecido que o segundo semestre, contrariamente ao 
que ocorre tradicionalmente na economia. “Quem 
sair na frente, garantindo contratos e estabelecendo 
metodologias inovadoras, terá vantagem competitiva.”

A retomada do setor, por assim dizer, anima 
as empresas de pesquisa que não se descuidaram e 
investiram tempo e dinheiro em desenvolver novos 
produtos. Duas tendências devem se consolidar: a 
segmentação e a maior utilização das ferramentas 
online, sobretudo as redes sociais. O mercado de 
pesquisa passa por um processo de transformação 
muito importante, porque hoje em dia as informações 
estão disponíveis e qualquer profissional ou pessoa 
pode ter acesso a elas. “O grande desafio está na 
integração deste conjunto enorme de informações 
e na capacidade analítica para se tirar os insights e as 
recomendações para os nossos clientes”, acentua a 
executiva Ibope.

A CEO da EcGlobal Panei, Adriana Rocha, 
não projeta números, mas acredita que o caminho 
está nas ferramentas mobile e social, na criação de 
comunidades online e no acompanhamento das 
redes sociais. “Vamos trazer toda a coleta de sites e 
opiniões para o momento real, combinando mobile 
e social para estabelecer um processo contínuo de 
informações.” Faz sentido, já que quanto mais rápido 
se tem a informação, melhor para a tomada de decisões 
estratégicas, embora grande parte dos clientes ainda
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E N Á R I O

tenham uma remuneração que lhes permita formar e 
reter bons profissionais”, afirma ele. É que os processos 
de licitação geralmente têm foco no preço, deixando 
um pouco de lado os aspectos técnicos e a expertise. 
“Além disso, não podemos esquecer que está havendo 
uma saturação do respondente que resulta em altas 
taxas de não cooperação. Fica cada vez mais difícil 
convencer as pessoas a colaborar com as pesquisas”, 
analisa Fabian Echegaray, da Market Analysis.

Todo esse cenário não é diferente na forma como 
Adriana, da CEO da EcGlobal Panei, vê o mercado. 
Para ela, até mesmo as empresas de tecnologia são 
concorrentes, pois detêm muita informação. Nos 
Estados Unidos, surge a cada instante uma infinidade 
de concorrentes com base muito forte em tecnologia, 
startups da área de social mídia, mobile. “Precisamos 
nos adequar a essa realidade. A inteligência ainda é 
o diferencial das empresas de pesquisa”, frisa. “O 
problema é que a América Latina ainda está muito 
atrás dos mercados mais desenvolvidos, como os 
Estados Unidos.” A EcGlobal está investindo para 
atender à demanda, com foco em acelerar a inovação 
e ser agente de mudança. Exatamente como pensa a 
CEO da Millward Brown, Valkíria Garré, para quem, 
com as limitações de budget, o mercado de pesquisa 
pode ficar ainda mais competitivo, com altas pressões 
sobre os preços dos projetos. “As empresas de pesquisa 
precisam mostrar diferenciais relevantes para que a 
comoditização não se instale.”

Os resultados do estudo Mercado de Pesquisa no Brasil, 
chamado Needs, realizado no final de 2011 pela Officina 
Sophia, é motivo também de atenção por parte das 
empresas de pesquisa. Segundo Paulo Secches, o mercado 
havia retrocedido comparado ha cinco anos, apresentando 
desgaste gigantesco. “As demandas dos clientes mudaram e 
o mercado de pesquisa continua aquém dos seus clientes”, 
comenta. Todos esses entraves são pontos importantes 
para reflexão, se o mercado de pesquisa almeja estar entre 
os melhores e maiores do mundo. A situação não chega 
a ser tão dramática, afinal, como lembra o executivo do 
GfK, Felipe Mendes, o Brasil tem o 8o maior mercado 
de pesquisa do mundo, similar à posição que ocupa na 
economia, e uma relação de investimento versus o PIB 
equiparada ao Japão e à Itália, tendo oito empresas globais 
como as maiores do mercado.
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Text Box
Fonte: Revista PMKT21, São Paulo, n. 5, p. 16-18, 2013.




