
DESAFIOS DA MATURIDADE
DA PARTE DOS CLIENTES, É EVIDENTE A EXIGÊNCIA POR MAIOR envolvimento DOS FORNECEDORES DA ÁREA DE pes-

quisa. RELATÓRIOS CORRETAMENTE PREPARADOS não são mais suficientes PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UM
AMBIENTE CADA VEZ MAIS EXIGENTE EM VÁRIOS SENTIDOS. O QUE SE ALMEJA DA pesquisa É A PRODUÇÃO DE CONHECI-

MENTO QUE GERE inteligência estratégica. No DISCURSO ALGO SIMPLES, MAS BASTANTE COMPLEXO NA PRÁTICA,

PRINCIPALMENTE SE LEVARMOS EM CONSIDERAÇÃO QUE, NO DIA-A-DIA, NÃO É RARO A pesquisa SER TRATADA COMO com-

modity. POR isso, DO LADO DOS FORNECEDORES, SÃO RECORRENTES AS RECLAMAÇÕES QUANTO à forma COMO os
ESTUDOS SÃO ADQUIRIDOS CONCORRÊNCIAS PREDATÓRIAS, LEILÃO DE PREÇOS, briefings NEM SEMPRE BEM PREPA-

RADOS, FALTA DE INTERLOCUTORES ETC. UM SINAL DE MATURIDADE DO MERCADO É QUE HOJE ESSES PERCALÇOS SÃO

ENCARADOS COMO reveses naturais DA EVOLUÇÃO DO SETOR.DE FORMA GERAL,TAMBÉM SÃO boas AS EXPECTATIVAS
PARA O FUTURO, ATÉ EM VIRTUDE DE PROCESSOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, COMO A regulamentação DA PROFISSÃO

DO PESQUISADOR E A ARTICULAÇÃO DAS ENTIDADES EM PROL DA auto -regulamentação.

by TÂNIA TRAJANO

O crescimento do mercado de pesquisa está expresso na

evolução do faturamento. Saímos de R$ 130 milhões de

reais em 1995 para R$795 milhões em 2004. Os números,

divulgados por Nelsom Marangoni, diretor do Ibope,

evidenciam o bom momento do mercado,mas como

observa o especialista, também mostram que ainda te-

mos espaço para a expansão, uma vez que os investimen-

tos são inferiores aos de países com PIB e/ou popula-

ção menores, como Austrália, Suécia e Holanda.

Para que o crescimento do setor seja acelerado, além de

condições favoráveis em termos políticos e econômicos,

a indústria precisa desencadear algumas ações. Maran-

goni indica como prioritário,por parte dos institutos,

maior rapidez e flexibilidade no atendimento e realiza-

ção dos projetos, ao lado de capacitação dos profissio-

nais para atender adequadamente às novas necessidades

dos clientes: subsídios estratégicos e integração de in-

formações de diversas fontes e parcerias.

Guilherme Caldas, gerente de inteligência de marketing

da Michelin e presidente do Comitê de Pesquisa e

Inteligência Estratégica da ABA, é enfático justamen-

te em defender mudanças na atuação dos fornecedores.

Para ele, cada vez mais, os institutos devem fornecer não

pesquisas, mas sim conhecimento."Precisamos de toda

a ajuda possível para a tomada de decisão, e não pode-

mos prescindir dessa participação mais ativa dos presta-

dores de serviço" argumenta, lembrando que essa nova

postura faz parte da evolução do mercado.

A necessidade de um processo robusto de inteligência

competitiva que subsidie o planejamento estratégico tam-

bem é a principal demanda da área de pesquisa da Ford.

O gerente para a América Latina da área,Winston Lan-

din, destaca a importância das ferramentas para extrair

e cruzar informações. Outro desafio é a busca constante

de novas metodologias e tecnologias, de forma a melho-

rar a difusão e a velocidade das informações, agregando

valor ao desenvolvimento corporativo.

Ana Maria Gotelli, gerente do departamento de pesquisa

de mercado da Procter & Gamble, chama a atenção

para a necessidade de clara aplicabilidade dos resulta-

dos obtidos, além da melhora na qualidade da coleta da

informação e da metodologia."Este último é muito im-

portante devido à demanda cada vez mais intensa de

rápida entrega de respostas" argumenta a especialista.

Preocupada com a formação dos profissionais,Patrícia

Cunha,market intelligence manager da área de consumer health

care da Boehringer-Ingelheim,lembra que o aumento

da demanda de pesquisas com objetivos estratégicos tem

sido maior do que as com objetivos táticos, o que tem

exigido um profissional que não só saiba muito bem so-

bre as metodologias disponíveis, como também consiga

analisar a informação de acordo com as necessidades

do cliente, observando a movimentação do mercado co-

mo um todo.

Rita Padovani, da Philips Consumer Electronics, tem

uma visão mais crítica do processo, salientando que pa-

ra alicerçar o crescimento no volume de pesquisas são

necessárias análises mais aprofundadas e com maior co-

nhecimento do mercado, possibilitando informações mais

factíveis; prazos menos extensos de entrega de resulta-
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dos; c envio de um sumário conclusivo descritivo após

a realização das apresentações de resultados, como se

fazia há alguns anos.

Para Jorge Inafuco, gerente nacional de inteligência com-

petitiva do Carrefour, o prioritário hoje é construir uma

visão convergente, que consiga abranger e integrar os di-

versos estudos e pesquisas produzidos nas empresas."O

problema é que na falta de visão todo mundo tem direi-

to à sua versão. A grande missão dos profissionais de pes-

quisa é substituir as inúmeras versões por uma visão con-

vergente sobre o mercado, clientes, concorrentes e for-

necedores" salienta.

Da parte dos fornecedores, é fácil perceber que, ao lado

da preocupação com a capacitação dos profissionais, jus-

tamente para atender essa necessidade de maior parti-

cipação na produção de conhecimento para as empre-

sas, figuram também inquietações com os próprios ru-

mos da indústria.

É o que observa Ivani Camargo, sócia-diretora da Sour-

ce Seven, ao comentar que o setor de pesquisa tem bus-

cado novas formas de organização das forças de traba-

lho e novos principios de relacionamento entre profis-

sionais e empresas. Ela observa que o volume de pesqui-

sas tem crescido, mas está mais pulverizado, seja pelo

aumento da concorrência entre os grandes institutos

ou pela atuação das operações de pequeno porte.

Manuel Lopes, da Synovate, concorda que os investi-

mentos a se realizar no curto prazo no setor são os re-

lacionados à área de RH e tecnologia, devido à exigência

de se ter profissionais para responder às necessidades

mais prementes dos clientes, como a qualidade e a in-

formação acionável para a tomada de decisão.

Enfático em sua análise, Raul Rabelo, diretor técnico da

Insider, observa que a criatividade sempre será o foco

deste mercado."Seja num momento de recessão ou num

cenário de melhora econômica, temos que inovar e re-

novar" salienta.

Entre os ajustes que ainda devem ocorrer no mercado

brasileiro para que o negócio de pesquisa possa ter seu

volume ampliado, Zilda Knoploch, diretora da Enfoque,

inclui o movimento de certificação ISO, que, acredita, fa-

rá a seleção natural dos institutos (veja debate sobre o as-

sunto nessa edição).

Focando mais especificamente o seu negócio, Fabrizio

Giordano, diretor da Millward Brown, chama a aten-

ção para os esforços que o instituto tem feito para am-

pliar a oferta na área de otimização. A Millward Brown

Optimor foi criada com foco em ROI em outubro de

2004,nos Estados Unidos, e está transferindo seus co-

nhecimentos para os demais países. No Brasil, de acordo

com o executivo, a demanda tem sido maior para os ob-

jetivos de natureza mais tática."Especialmente em 2005,

quando a economia mostra fortes indícios de crescimen-

to, será importante que as empresas invistam mais em

pesquisas para a mensuração de ROI" , enfatiza Giordano.

Referindo-se à área de pesquisa de mídia,Dora Câmara,

diretora do Ibope Mídia, concorda que o setor tem

evoluído muito, e indica como um importante ponto de

melhoria o desenvolvimento de uma solução que integre

informações de audiência dos meios de comunicação,

investimento publicitário, consumo de produtos e de mí-

dia, comportamento c atitudes da população brasileira.

QUANTO VALE UMA BOA PESQUISA!

Uma preocupação latente por parte dos fornecedores é

com a questão do custo dos projetos. Eduardo Martinolli,

diretor da Acupoll Brasil, é um dos que reclamam da

situação."Existem mesas de compra de grandes empresas

que utilizam parâmetros como custo por entrevista, igno-

rando a qualidade dos dados coletados, o processamento

e a qualidade da análise e das recomendações" acusa.

Também insatisfeito com o fato de o mercado basear suas

decisões em preço,RodrigoToni, diretor da Ipsos,lem-

bra que precisam ser pagos os investimentos das empre-

sas em tecnologia de coleta de dados, em desenvolvimen-

to metodológico, em ferramentas de análise estatística e

modelagem e na contratação e treinamento de pessoal.

O executivo defende que a disputa entre as empresas de

pesquisa tem que ser baseada em tecnologia, técnica, ca-

pacidade analítica e geração de valor.

De uma forma bastante lúcida, Daniela Daud, diretora da

Qualibest, lembra que a pesquisa de mercado ficou ca-

REVISTA DO ANUNCIANTE - ANO VIII Nº 72 - ABRIL DE 2005 29

Anúncio



ra para as empresas porque, de certa forma, perdeu o seu
valor."Isso aconteceu por vários fatores, um deles a falta
de visão do próprio setor, que não ajudou a formar os
profissionais de marketing que hoje compram pesquisas.

Muitos declaram abertamente que confiam mais no seu
feeling. Além disso,nos deparamos com o fenômeno da 'ju-
niorização'dos interlocutores nas empresas, o que tam-
bém é reflexo da perda de valor da informação para as
companhias" analisa. Da parte dos institutos, ela observa
que o desafio hoje é simplificar os processos, mas sem

prejudicar a qualidade da informação, o que depende de
treinamento, reciclagem de conhecimento c valorização
da informação. Na mesma linha de raciocínio, Augusto de
Almeida, diretor de atendimento da LPM, argumenta que
a má utilização ou a subutilização da pesquisa torna-a ca-
ra."Qualquer coisa pouco utilizada pode tornar-se pou-
co útil" enfatiza, afirmando que para aumentar o merca-
do de pesquisa o mais importante é o desenvolvimento
da mão-de-obra e da "cultura de pesquisa'.'
Edvaldo M. Oliveira, diretor técnico da Lipe, concorda
que um ponto importante a ser discutido é como manter
a qualidade técnica dos serviços de pesquisa diante das
negociações com as áreas de compras/suprimentos dos
clientes, que, em sua maioria, desconhecem os proble-
mas e não valorizam a qualidade técnica dos institutos.

QUAL O PAPEL DA PESQUISA NO
MARKETING?

Ninguém duvida que hoje a pesquisa ajuda em pratica-
mente todas as tomadas de decisão da área de marketing

e, por isso, é um dos pilares da atividade.
Com propriedade, Diva Maria Tammaro de Oliveira, só-

cia-dirctora da Recherche, enfatiza que um dos maiores
desafios do marketing das empresas hoje, do ponto de vis-
ta de informações, é compreender e assimilar um núme-
ro bastante grande de dados primários e secundários que,
para que sejam efetivos como subsídios para as ações,

exigem uma análise criteriosa e profunda."O gerencia-

mento das informações disponíveis e sua disseminação
de forma efetiva é uma área de oportunidade para a pes-
quisa de mercado" acredita.
Na mesma linha de raciocínio, Paulo Carramenha, dire-
tor da Research International, observa que o conhe-
cimento da área de pesquisa não é gerado pelos projetos
de pesquisa que são realizados, mas da vivência acumula-
da no dia-a-dia."Nossa experiência diária propicia um vas-
to conhecimento sobre comportamento de consumido-
res, processos de inovação, gerenciamento de marca, efe-
tividade de comunicação, gerenciamento de ações no
ponto-de-venda, enfim, praticamente todos os assuntos
que são de responsabilidade dos profissionais de marke-

ting nas empresas" enfatiza.
Como argumenta Almeida, a tarefa central da pesquisa

não tem mudado muito. O que tem se alterado bastante
é o ritmo que precisa ser empregado no trabalho —
deve ser cada dia mais rápido e freqüente.
Zilda concorda com essa análise e vai um pouco mais

longe, destacando a importância de se mudar o formato
de entrega dos resultados. Na Enfoque, por exemplo,
tem-se optado por workshops e brainstorming, justamente
para ancorar as reuniões da equipe do cliente.
Talvez um dos maiores desafios da área seja o fato de o

mercado se encontrar numa fase de transição. Segundo
Marangoni, o problema é que os pesquisadores não mos-
tram ter a mesma consciência e percepção que seus clien-
tes a respeito do caminho a ser trilhado. Ele afirma isso
com base no estudo realizado junto com Ney Silva em
2003."Os clientes esperam de seus fornecedores maior
expertise em marketing, metodologias sofisticadas e cria-
tivas e, principalmente, preços competitivos. Os pesqui-
sadores adotam uma postura mais conservadora, enquan-
to o cliente quer mudança" analisa. Qual deve ser o cami-

nho de evolução do mercado? Marangoni acredita que o
pesquisador técnico, confiável, com veleidades acadêmi-
cas deve se ligar ao profissional ousado, criativo, com co-
nhecimento de marketing e negócios, que seja capaz de
atuar como um verdadeiro consultor para o cliente final.
"O conhecimento técnico e a confiabilidade não são dis-
pensados, mas são tomados como pressupostos" diz,lem-
brando que para mudar a forma de relacionamento é pre-
ciso pensar no cliente em vez do projeto e pensar no es-
tratégico em vez do técnico!
Com base na experiência com seus clientes, Sônia Bittar,
sócia-diretora da Gouvêa de Souza &MD, também
indica o problema dos descompasses que acontecem en-

tre cliente e fornecedor."Será que a estratégia de como
trabalhar segmentos não deveria preceder a preocupação

em utilizar técnicas mais elaboradas de estratificação?
Não faltam no mercado exemplos de informações subuti-
lizadas" analisa, salientando que o ideal seria que o inter-
locutor do pesquisador fosse o estrategista da empresa.

Atuando em uma área que também costuma gerar polê-

mica, a de pesquisas via internet, Daniela Daud diz que o
mercado neste caso tem quebrado as barreiras e perce-
bido os benefícios que existe por trás dos projetos."O
crescimento da nossa empresa é a prova que pesquisas
via internet podem ser bem-feitas, com valor abaixo do
cobrado pelo mercado tradicional" comenta.
Ainda nesse segmento,Ivan Casas,presidente da e CMe-
trics, destaca a explosão no uso de painéis on-line, pre-
feridos por causa dos problemas com spam e segurança
na web."Manter uma comunidade on-line ativa e compro-
metida requer expertise e ações integradas com diver-
sas áreas, como pesquisa, comunicação, relacionamento,
tecnologia e interatividade','avisa,ressaltando a impor-
tância de se atentar para os cuidados que devem ser to-

mados na construção e no uso desse tipo de painel..
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QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

Hoje se reconhece que os institutos vêm empreenden-
do enormes esforços na capacitação dos profissionais de
pesquisa. Esforços dessa natureza são mais do que bem-
vindos até para suprir, como lembra Caldas, a alta rota-
tividade das equipes. Há consenso que a regulamentação
da profissão, que vem ganhando força, deve ajudar a ele-
var o padrão do mercado.
Refletindo sobre o processo de evolução do mercado,

Caldas é um dos que defendem que a situação poderá

melhorar bastante quando surgirem, finalmente, cursos
de graduação na área de pesquisa. Esta também é a po-
sição de Rita Padovani, que acusa a falta de cursos mais
sérios de formação dos profissionais. Para ela, além de
ajudar na efetiva formação, a regulamentação ainda deve
melhorar o reconhecimento do profissional e a impor-
tância da atividade.
Landin também acredita que a regulamentação tende a
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, na medida
cm que aumentará a oferta de profissionais qualificados
e especializados nos diferentes ramos — diferentemen-
te do cenário atual no qual se encontram profissionais
gcneralistas, com formações diversas, que atuam no seg-
mento de pesquisa de mercado tendo como base ape-
nas a experiência.
Ana Maria chama a atenção para a possibilidade de ala-
vancar o trabalho de inovação e desenvolvimento de pes-
quisas nas universidades e institutos que já estão traba-
lhando nessas áreas e não têm conexão com o mundo
das empresas.
Como observa Inafuco, qualquer debate a respeito da
qualidade da mão-de-obra é mais do que oportuno. Ele
conta que recentemente o Carrefour teve que preen-
cher uma vaga de gerente de pesquisa e demorou cin-
co meses para encontrar o profissional adequado.
Do lado dos institutos, são evidentes os esforços na ha-
bilitação de mão-de-obra especializada. Destacam-se des-
de o incentivo para a participação dos profissionais em
atividades, cursos, seminários, encontros e congressos
promovidos pelas entidades, até o investimento em trei-
namento e programas de reciclagem.

A Recherche é uma das que têm atuado fortemente nes-
sa frente, como indica Diva, além de elaborar cursos de
qualificação ministrados na Abep e SBPM, e de se en-
volver nas atividades da QRCA relativas ao estabeleci-
mento de critérios/padrões de profissionalismo auto-
aplicáveis para os profissionais de pesquisa qualitativa. Na
Ipsos,Toni destaca os dois programas externos: o curso
de pós-graduação realizado em conjunto com a ECA-
USP; c o programa de gestão contratado junto ao Ibmec
para 23 profissionais, com mais de cem horas presenciais.
A presença em eventos realizados pela Esomar e em ins-

tituições de ensino espalhadas por todo o país também é
citada por Zilda, ao comentar as atividades da Enfoque.
A RI mantém há quase vinte anos um programa de trainee,

pelo qual passaram muitos dos profissionais do mercado,
que fornece treinamento prático-teórico por dois anos.
"Estamos redesenhando esse processo para ajustá-lo às
novas características do mercado" relata Carramenha.
Ivani insere um outro aspecto nesse debate, chamando
a atenção para a falta de amadurecimento das questões
metodológicas, já que os profissionais têm larga expe-
riência na prática, mas pouco embasamento teórico-me-
todológico. No dia-a-dia, ela explica que a Source Se-
vem tem procurado fazer uma imersão no problema do
cliente para verificar todas as questões envolvidas no
projeto e tornar os resultados mais abrangentes.
Luciana Aguiar, diretora do DataPopular, concorda que
a regulamentação não assegura necessariamente a me-
lhoria da mão-de-obra."Permite uma melhor organização
dos profissionais envolvidos, garantindo direitos e deve-
res,mas a qualificação é parte de um processo de forma-
ção mais amplo, que envolve o profissional c também a

empresa que contrata seus serviços"enfatiza a executiva.
A argumentação de Rita de Abreu, diretora executiva da
Enquet, segue a mesma linha. Ela acredita que cabe às
empresas, associações e entidades de ensino promover
a formação sistemática dos futuros profissionais. No pla-
nejamento da empresa tem lugar de destaque a forma-
ção dos colaboradores via cursos,palestras e participa-
ção em congressos. Em 2004, em parceria com a Abep,
a Enquet levou para o Espírito Santo um curso básico

de pesquisa, aberto aos profissionais de outras áreas e
também para estudantes do mercado.

Os esforços da Lipe têm sido voltados para a qualifica-
ção interna dos profissionais, via treinamentos e revisão/
aprimoramento dos processos,bem como pelo reforço
da postura dos entrevistadores junto aos entrevistados.
Além disso, tem sido incentivada a contratação de pro-
fissionais com qualificação específica e a valorização da-
queles com formação em estatística e em tecnologia da
informação.

Dora lembra que o Ibope Mídia mantém desde 2003,
em parceria com a ESPM, o curso de pós-graduação em
Pesquisa de Mercado, Mídia e Opinião, com ênfase na
gestão de informação, e que está na quinta turma. No ano
passado também foi implantado um programa de trainee
que recebeu 1,2 mil inscrições para cinco vagas. Outra
frente de atuação é com o Media Class, curso adaptado do
México e que procura capacitar os profissionais de agên-
cias c anunciantes para o uso dos produtos do Ibope
Mídia. Em 2004 foram entregues 209 certificados e não
há vagas até junho porque as turmas estão completas.
Sônia explica que a Gouvêa & Souza tem oferecido aos
analistas participação progressiva nos resultados, con-
siderando tempo de casa e avaliação de desempenho.
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EM BUSCA DA AUTO-REGULAMEN-
TAÇÃO

Adélia Franceschini, presidente da SBPM, salienta a im-

portância da regulamentação, que deve ajudar a instau-

rar procedimentos padronizados em todas as fases do

trabalho de pesquisa."Não dependerá de uma empresa

treinar melhor, mas de todos estarem amadurecidos e

cientes da responsabilidade cm assinar um relatório, em

se manter credenciado como profissional da área. Isso

deve minimizar a presença de institutos de ocasião que

só aparecem cm momentos de eleição ou para concor-

rer em alguma licitação de menor preço" defende.

Os profissionais consultados pela Revista do Anunciante

concordam que a auto-regulamentação,projeto que vem

sendo desenhado pela Abep, será altamente salutar para

o setor, uma vez que estimulará a busca de maior qua-

lidade."Hoje nosso padrão está acima da média, mas há

sempre o que melhorar" observa Caldas.

Para Landin, a auto-regulamentação é uma tendência na-

tural devido ao aumento do volume de pesquisas de mer-

cado e à crescente demanda por profissionais capaci-

tados e especializados. Ele lembra que o mercado norte-

americano é um bom benchmark a ser seguido, já que se

criou um ciclo positivo resultante dos altos investimen-

tos em pesquisas e estudos específicos e também da ex-

ploração, por parte dos institutos, de nichos de merca-

do que antes não eram identificados. A Ford america-

na, por exemplo, emprega freqüentemente serviços de

empresas que são especializadas em medir a qualidade

de produto e a satisfação de clientes c que oferecem fer-

ramentas específicas para este tipo de análise."Benefícios

como este podem ser aprimorados no mercado brasi-

leiro resultante da auto-regulamentação" defende o ge-

rente da Ford.

Patrícia observa que,para dar certo, a auto-regulamen-

tação depende das denúncias de fraude, de mau atendi-

mento e de falta de profissionalismo e ética."Isso é ne-

cessário para que o mercado aprenda com seus erros"

salienta.

Segundo Marangoni, o processo encontra-se num está-

gio bem adiantado,mas a auto-regulamentação será difí-

cil, considerando a multiplicidade de profissionais e áreas

de conhecimento que a pesquisa necessita e envolve.

Para Diva, na prática, já existe uma auto-regulamentação

informal do mercado, ao menos entre a comunidade de

profissionais mais conceituados, na medida em que há

códigos de ética aceitos e praticados por todos os que

pertencem às organizações oficiais de pesquisa de mer-

cado."O que é necessário c estender essas normas c có-

digos a todos os que se propõem a praticar pesquisa de

mercado, o que se torna impossível sem que a profissão

seja regulamentada" diz com propriedade a executiva.

Ivani julga que o próprio mercado tem que encontrar

formas de organizar as forcas de trabalho. Um dos cami-

nhos que considera inapropriado é a contratação das vá-

rias etapas da pesquisa de maneira isolada, o que, segun-

do ela, prejudica a visão total do projeto. Como sugestão,

indica a formação de cooperativas de profissionais que

se organizem com base na autonomia,transparência, qua-

lidade do trabalho e produtividade.

Rebello julga que um dos percalços para a auto-regula-

mentação podem ser os problemas enfrentados frente

aos interesses das empresas, direitos dos funcionários,

necessidade de competitividade etc. De acordo com ele,

empresas que praticam preços competitivos,mas basea-

dos na informalidade — mão-de-obra não registrada,

desqualificada etc. — teriam que se enquadrar se hou-

vesse mais fiscalização.

Oliveira acredita que a auto-regulamentação — que de-

pende da união das empresas e associações — permi-

tirá o debate e a introdução de diversos aspectos de in-

teresse do mercado e que poderão ser definidos em

comum acordo.

Para Casas, será difícil o mercado viabilizar a auto-regu-

lamentação. Segundo ele, o maior desafio para o setor, de

forma que não seja"canibalizado"por profissionais de ou-

tras áreas, é a capacitação dos pesquisadores para que

estejam prontos para lidar com os desafios do mercado

atual.

Mais crítico nesse assunto, Martinolli afirma não acredi-

tar em nenhum tipo de auto-regulamentação."Contudo,

o estabelecimento, a divulgação c a conseqüente obser-

vação dos códigos de conduta e ética na realização de

pesquisas acentuam a credibilidade do setor" ressalta.

Adélia lembra que a auto-regulamentação não terá co-

mo controlar compulsoriamente os que exercem a ati-

vidade de maneira oportunista e não regular.

(NR: O tema "pesquisas etnográficas"que apareceu com destaque

em nossos questionários sobre o status e as tendências na área,

sem abordado em matéria futura, de modo a ser devidamente con-

siderado e detalhado.)

Anúncio

Fonte: Revista do Anunciante, ano 8, n. 72, p. 28-35, abr. 2005.




