
GM ZAFIRA ELITE 2012

Em leilão dia 13/04/2013 às 10
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

GM MERIVA PREMIUM 2012

Em leilão dia 13/04/2013 às 10
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

GM MERIVA MAXX 2012

Em leilão dia 13/04/2013 às 10
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

GM CRUZE LTZ 2011

Em leilão dia 13/04/2013 às 10
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

GM ASTRA HB ADV 2010

Em leilão dia 13/04/2013 às 10
horas - Marginal Via Dutra, km 224
- Guarulhos - SP. Informações pe-
lo Tel. (11) 2464-6464 - acesse
www.sodresantoro.com.br

OFERTAS EM DESTAQUE Paraanunciarnesta seção ligue (11)3855-2001
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Índice de intenção de consumo registra
retração pelo terceiro mês consecutivo
Pelo terceiro mês consecuti-
vo, o índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF),
apurado pela Fecomercio-SP,
registrou retração. Em março,
o indicador apresentou 129,6
pontos, uma queda de 4,3% em
relação a fevereiro e redução
de 9% no contraponto com
março de 2012. Esse é o menor
valor desde setembro de 2009,

quando o ICF indicava 127,8
pontos. Mesmo com o declí-
nio, o indicador permanece
dentro do campo de satisfação
elevada que, segundo a meto-
dologia, denota otimismo
quando acima dos 100. O resul-
tado mostra que, apesar de os
juros permanecerem nos me-
nores níveis históricos, as fa-
mílias estão mais cautelosas.

Para anunciar☎ (11) 3855-2001

Construção e Serviços PÁG.5

Detetives PÁG.5

Empresas e Partes
Sociais

PÁG.5

Empréstimos e
Investimentos

PÁG.6

Esoterismo PÁG.6

Franquia PÁG.6

Infomática PÁG.6

Jóias, Relógios e Afins PÁG.–

Leilões PÁG.1

Máquinas e Motores PÁG.7

Matérias Primas PÁG.7

Moda - Vestuário PÁG.–

Móveis e Decoração  PÁG.7

Mudanças e Transportes PÁG.–

Náutica PÁG.7

Outras Oportunidades PÁG.7

Pensões e Quartos PÁG.7

Relax/Acompanhantes PÁG.7

Relax/Clínicas PÁG.7

Sex Shop PÁG.–

Serviços Profissionais PÁG.7

Sons e Imagens PÁG.–

Telecomunicações PÁG.–

Advocacia PÁG.5

Aeronáutica PÁG.5

Agricultura PÁG.5

Animais e Aves PÁG.5

Artes e
Antiguidades

PÁG.5

Aulas e Cursos PÁG.5

Clínicas Terapêuti-
cas e Estética

PÁG.5

Comunicados PÁG.5

Confecções e seus
Equipamentos

PÁG.5

Reportagem de capa

Quem faz
Para encomendar uma pesquisa
de mercado o empresário não
precisa recorrer a grandes insti-
tutos. É possível encontrar
empresas que oferecerem
opções mais acessíveis

Digital
Em vez de fazer a tradicional pes-
quisa face a face, é possível enco-
mendar pesquisa digital que cus-
ta entre 30% e 40% menos

Pesquisa não estruturada
Um bate papo com os clientes ou
a criação de um formulário com
cerca de cinco perguntas para
colocar X nas repostas ajuda a
medir o grau de satisfação

Sondagem
As pesquisas devem ser feitas
regularmente

GRUBSTER/DIVULGAÇÃO

HELLO RESEARCH/DIVULGAÇÃO

Pesquisa de
mercado
também
para PME
Para Sebrae, empresários devem explorar
mais essa ferramenta para avaliar negócios

Conti.
Fundador
de site para
reserva de
restaurante
sempre usa
serviço
antes de
tomar
decisão
importante

Cris Olivette

Antes de lançar a plataforma e o
aplicativo Grubster, serviço que
permite efetuar reserva de mesa
em restaurantes de grandes cida-
des brasileiras, e que oferece des-
conto de 30% no total da conta, o
empresário Pedro Conti diz que
realizou pesquisa de mercado pa-
ra validar o modelo.

“A pesquisa ajudou a definir,
por exemplo, se o desconto seria
variado ou se haveria alguma res-
trição de cardápio.” Conti afir-
ma que além do resultado quanti-
tativo, a empresa contratada en-
tregou um material de inteligên-
cia de mercado que embasou a
definição do modelo adotado,
que é o de cobrar R$ 10 pela reser-
va e dar 30% de desconto, sem
nenhuma restrição de cardápio.

No primeiro ano de operação,
o serviço gerou R$ 5 milhões de
faturamento para os restauran-
tes conveniados. “No primeiro
trimestre de 2013 já geramos o
mesmo volume”, diz.

Segundo o publicitário Davi

Bertoncello, dono da Hello Re-
search, cerca de 30 grandes em-
presas nacionais movimentam
70% do mercado de pesquisa.
Em atividade há dois anos, a Hel-
lo opera em duas frentes.

“Como a pesquisa de mercado
é uma ferramenta um pouco ca-
ra para as pequenas, atendemos
principalmente empresas mais
consolidadas.” Mas ele afirma
que o grande diferencial de sua
empresa está no esforço extra
que é feito para municiar negó-

cios menores com dados de inte-
ligência. “Fazemos atendimen-
to um pouco diferenciado do
ponto de vista metodológico e
de preços, para que elas passem
a utilizar a pesquisa como subsí-
dio estratégico.”

A pesquisa digital é outra alter-
nativa oferecida pela Hello Re-
search. “Em vez de fazer a pesqui-
sa tradicional face a face, sugeri-
mos a pesquisa digital que custa
entre 30% e 40% menos.”

No entanto, segundo o consul-
tor de marketing do Sebrae-SP,
Marcelo Sinelli, algumas pesqui-
sas podem ser feitas pelo pró-
prio dono do estabelecimento.
“Ele pode obter importantes ava-
liações dos clientes num simples
bate papo, ou montando um for-
mulário com cinco perguntas pa-
ra que coloquem x na resposta.”

Segundo ele, é preciso que pe-
quenas e médias empresas
(PMEs) desmistifiquem a pes-
quisa de mercado como sendo
uma coisa extremamente com-
plexa, com custo inalcançável.

“Não usam esse recurso tanto
quanto deveriam, além de acha-
rem que seria necessário contra-
tar um grande instituto de pesqui-
sa.Éimportantesaberoqueomer-
cado tem a dizer e não ficar com
medo.Sealgoestiverruim,quanto
antesse souber, melhor, assim po-
de-se tomar providências.”

Os sócios da agência Momm,
que está no mercado há sete me-

ses, não tiveram dúvida na hora
de contratar uma empresa de
pesquisa para validar o projeto
de comunicação do primeiro
cliente da agência.

“Usamos o resultado para nos
guiar em relação a viabilidade do
projeto, tipo de linguagem etc.
Foi uma pesquisa bem extensa e
bem apurada que nos deu um
norte”, diz Pascoal Fioravanti.

Bertoncello. Jovem afirma que sua empresa procura oferecer dados de inteligência para as companhias de pequeno porte

PASCOAL FIORAVANTI
SÓCIO DA AGÊNCIA MOMM
“Usamos o resultado da
pesquisa para nos guiar em
relação à viabilidade do projeto,
tipo de linguagem etc. Foi uma
pesquisa bem extensa e bem
apurada que nos deu um norte
e vai orientar nossas ações
em relação a este cliente ao
longo de 2013 ”

● Termômetro
OPÇÕES

Anuncie nos
Classificados do Estadão

3855-2001(11) 

Quer
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 2013, Oportunidades, p. 4.




