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Rigor científico, resultado comercial
Demanda de agências e marcas por insights rápidos aumenta competitividade na indústria de pesquisas,
que investe na digitalização de metodologias e na gamificação do contato com os consumidores
Por KARINA BALAN JULIO kjulio@grupomm.com.br

lá, você teria alguns minutinhos para responder a algumas questões?”,
costuma dizer o profissional de pesquisa
de mercado ao abordar um transeunte ou
ao ligar para um consumidor em sua casa.
Mesmo quando a prospecção de participantes acontece via redes sociais, ou quando a pesquisa acontece presencialmente,
o processo pode ser um pouco moroso e
interruptivo. A pesquisa de mercado é relativamente jovem — e daí os inúmeros erros e acertos, tentativas e erros. Foi entre
as décadas de 1920 e 1940 que as metodologias de pesquisa quantitativa passaram
a ser adotadas em âmbito comercial pelas marcas como uma forma de entender
o comportamento das massas. A abordagem aos consumidores era normalmente
feita nas ruas, onde empresas então sondavam se as pessoas haviam visto determinados anúncios ou usado seus produtos.
Mais tarde, entre as décadas de 1940 e
1960, o foco das pesquisas de mercado se
deslocou das massas para o indivíduo, à
medida que a cultura de consumo se consolidou na sociedade pós-Segunda Guerra.
Daí veio a necessidade de entender as escolhas dos consumidores a um nível mais
qualitativo e pessoal, considerando os desejos e tabus carregados por cada indivíduo. Isto motivou a popularização de grupos focais e entrevistas em profundidade
e, a partir daí, houve um refinamento na
indústria de pesquisa com a incorporação de técnicas relacionadas à antropologia, psicologia e computação. No Brasil,
o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e
Estatística (Ibope) foi uma das primeiras
instituições dedicadas à pesquisa de mercado, fundado em 1942.
A essência das pesquisas de mercado
permanece a mesma: pautada em rigor estatístico, questionários bem estruturados
e no estabelecimento de margens de erro
e amostragens confiáveis. A economia da
atenção, contudo, exige que pesquisas sejam cada vez mais atrativas aos participantes, fator que tem alimentado novos competidores na indústria. Empresas com foco
digital têm disputado espaço com grandes
institutos de pesquisa ao adicionar novas
camadas de interatividade e gamificação
às metodologias tradicionais. Do lado dos
clientes, a demanda é por insights cada vez
mais certeiros e “para ontem”, o que fortalece formatos de entrega baseados em
autosserviço e interfaces de acompanhamento de dados em tempo real.
“Há dois movimentos acontecendo: O
primeiro é uma mudança cultural do consumidor que não quer se sujeitar a ficar
três horas em uma sala ou parar na rua para responder a um questionário de meia
hora”, diz César Ortiz, que durante 11 anos
atuou na área de inteligência da Y&R e, em
junho do ano passado, cofundou a consultoria de pesquisa Dcode.
A empresa, que atende a clientes como
Bradesco, Gafisa e Nestlé, tem como um de
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Entre os métodos neurocientíficos utilizados em pesquisas de mercado pela Forebrain está a eletroencefalografia, que
monitora padrões nas ondas cerebrais dos participantes quando ele se depara com um produto ou experiência de marca

seus principais produtos as Comunidades
Online, uma espécie de rede social para
pesquisas, onde pessoas com perfis e afinidades predeterminadas discutem sobre
assuntos do interesse dos clientes. A ideia
é estimular os participantes a compartilharem opiniões à hora que quiserem, em fóruns moderados por especialistas responsáveis por gerar estímulos — como postar

materiais de vídeo, imagens e até áudio.
O outro movimento na indústria, segundo César, é a mudança no timing de planejamento, execução e entrega das pesquisas. Afinal, empresas não podem mais se
dar ao luxo de esperar meses para obter
os insights que levarão ao desenvolvimento de campanhas ou produtos. “Há algumas décadas, quando uma marca plane-

java uma campanha de final de ano, por
exemplo, tinha seis meses para testar um
conceito e fazer uma campanha. Hoje, este espaço é de dois meses, e isto faz com
que seja preciso encurtar etapas do processo de pesquisa”, argumenta Federico
Sader, profissional que atuou durante 12
anos na Nielsen e, atualmente, é CEO da
empresa de inteligência Alexandria.ai, 
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Interface da Toluna, plataforma global que tem uma base de 620 mil usuários brasileiros

que ela goste”, complementa o antropólogo Juliano Spyer. Se os participantes das
pesquisas querem flexibilidade, do lado
oposto, os clientes também procuram por
pesquisas self-service, impulsionando soluções baseadas em autosserviço e automação. Nelas, o anunciante ou a agência
contrata o serviço, define o escopo de sua
pesquisa e faz o acompanhamento online
sem tanta supervisão da parceira.
Uma das empresas que operam sob este modelo é a Opinion Box. Com sede em
Belo Horizonte, foi criada em 2012 com
a proposta de baratear pesquisas e estimular clientes a experimentar o mundo
das pesquisas online. Um projeto no painel da empresa custa a partir de R$ 200, e
clientes têm a opção de contratar os serviços de ponta a ponta ou apenas etapas
isoladas como o briefing, a execução ou
a análise de dados.
“Institutos de pesquisa geralmente querem vender a pesquisa do início ao fim,
mas alguns clientes não precisam disso
e querem uma entrega mais modular. Ele
pode querer fazer a pesquisa com seus

próprios contatos, pode usar os modelos
de questionário que temos ou gerar um
link externo para divulgar a pesquisa em
outras plataformas”, conta Felipe Schepers, COO da Opinion Box. A companhia
tem um painel digital com 150 mil pessoas
ativas e atende a clientes como Accenture, Faber-Castell e Unimed, além de acadêmicos, pequenas e médias empresas e
pessoas físicas.
Experiência em foco
Também focado em pesquisas online,
o Instituto Qualibest, lançou, na semana
passada, a ferramenta QExpress. Voltado
para pesquisas rápidas online, o serviço
permite a finalização e a entrega de pesquisas em até cinco dias úteis. “As informações são entregues em dashboards. É
uma ótima opção quando as dúvidas são
pontuais, há pressa e verba reduzida”, disse Daniela Daud Malouf, diretora do Qualibest, em comunicado à imprensa.
Para o respondente contemporâneo, a
experiência é tudo. Quanto melhor o estímulo ou a recompensa, mais propenso é
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Insights on demand
A adaptação da pesquisa de mercado
à economia on demand e a migração das
metodologias do espaço físico para o virtual são pontos centrais da reinvenção da
indústria. “É cada vez mais difícil encontrar o momento ideal para interagir com
os participantes e realmente extrair valor dessa interação. Com este empoderamento do pesquisado, ele escolhe a hora
e a forma como quer trocar informações”,
explica Federico Sader.
A Alexandria.ai foi fundada no final de
2017 e projeta quadruplicar seu time até
o final do ano. A empresa se posiciona como uma empresa de tecnologia, propondo a união entre inteligência artificial e as
ciências humanas, em especial a antropologia. A metodologia foi desenvolvida pelo
historiador e antropólogo Juliano Spyer, e
a empresa conta, ainda, com um aplicativo cuja base é de 700 mil brasileiros, por
meio do qual recebe vídeos e textos enviados espontaneamente pelos usuários. Os
participantes também podem ser escolhidos para passar por entrevistas e análises
comportamentais mais profundas.
“A internet se tornou um lugar preponderante. É mais fácil conversar com uma
pessoa durante o trajeto dela no metrô do
que a interrompendo na rua. Há, hoje, a
possibilidade de nos adaptarmos à disponibilidade dela e de falar sobre um tema

DENISE TADEI

que combina machine learning com análises antropológicas.
Os clientes esperam uma atuação consultiva por parte dos parceiros de pesquisa, para além das entregas de insights. “Para qualquer decisão, empresas têm que
mostrar evidências que comprovem seu
embasamento. Os institutos de pesquisa
de mercado tradicionais estão sobrecarregados e o achatamento do tempo faz
com que tenhamos que ajudar empresas
a pensar, entrando a fundo no negócio delas”, diz César.

Rafael Camanho e César Ortiz deixaram o mercado de agências para fundar a consultoria de pesquisa Dcode em 2018

o consumidor a compartilhar insights de
qualidade. Não por acaso, plataformas de
pesquisa têm se inspirado nas redes sociais. “Você não pode pegar um questionário de rua e simplesmente aplicá-lo online, pois a experiência do usuário no digital segue outra lógica”, diz Rafael Camanho, ex-diretor de planejamento da Fbiz,
professor da ESPM e sócio da Dcode.
Além de trazer pesquisadores e analistas de dados para a sua estrutura, a Dcode
acredita que o processo de pesquisa deve
incorporar profissionais de social media
que entendam a linguagem de consumidores online. “Quem ajuda a moderar as
pesquisas de nossas comunidades online
é uma community manager”, exemplifica.
O modelo inspirado em fóruns e enquetes em redes sociais também é a aposta
da Toluna, presente em 68 países e com
um escritório em São Paulo desde 2016.
A plataforma da empresa no País já tem
620 mil usuários, que podem responder a
perguntas feitas pela própria comunidade e pelas marcas por meio de imagens e
comentários de texto.
Assim como a maioria das empresas
de pesquisa, a Toluna oferece incentivos
aos participantes das pesquisas — geralmente pontos que funcionam como programas de fidelidade e podem ser trocados por dinheiro ou vale-presentes de varejistas e empresas de serviços. A lógica de
recompensas, contudo, está passando por
uma revisão, na opinião do italiano Marco Gastaut, managing director da Toluna
para o sul da Europa e Latam.
“O incentivo não é a única razão pela
qual uma pessoa participa de uma pesquisa, já que há também o fator social de participar de uma comunidade. Quanto mais
forte é este aspecto, melhor o engajamento
e o perfilamento dos participantes, o que
também significa que podemos atrair um
pool mais amplo e diverso de respondentes”, argumenta. Em muitos casos, a recompensa pela participação em pesquisas é
praticamente simbólica e, por isso, é preciso criar um modelo que atraia pessoas
pela própria experiência, de acordo com
Federico, da Alexandria. “É a gamificação
que permite que uma pessoa de classe alta participe, por exemplo. É preciso trazer
um benefício intangível”, diz o executivo.
Na disputa por uma indústria cada vez
mais fragmentada, também sai na frente
quem tiver a experiência mais amigável para o cliente. “Hoje em dia, o cliente precisa
ter uma boa visualização de dados e poder
encontrar os outputs da pesquisa rapidamente. Ele não pode mais perder tempo
analisando um relatório de pesquisa de
300 slides”, exemplifica Rafael Camanho.
Ser humano por inteiro
Com a integração entre diferentes áreas
de conhecimento, também não basta que
pesquisas desvendem o que o consumidor
diz fazer: elas precisam realmente se embrenhar no subconsciente e no dia a dia
de seus grupos de interesse. A modernização de técnicas ligadas à neurociência e à
antropologia possibilitam às marcas “ler a
mente” de seus consumidores e entender o
contexto no qual respondem às pesquisas.
Entre os métodos biométricos e neurocientíficos utilizados atualmente por empresas de neuromarketing estão tecnologias que monitoram as reações emocionais
e fisiológicas dos consumidores diante de
campanhas, produtos e experiências promovidas por marcas. A eletroencefalografia, por exemplo, mensura o padrão das
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Juliano Spyer e Federico Sader, profissionais à frente da Alexandria.ai, empresa que combina inteligência artificial e metodologias etnográficas

tativas, por conta da possibilidade de desenvolver uma relação mais longa e próxima do participante. Se antes a etnografia envolvia ir até a casa de uma pessoa e
ficar lá durante três horas, hoje é possível
acompanhar a pessoa pelo tempo que for
interessante para nós”, diz Juliano Spyer.
Integração e proteção de dados
A convergência entre diferentes fontes
de informação — além dos resultados de
uma pesquisa per se — é um desafio para a indústria de pesquisas de mercado.
“Atualmente, é impossível fazer pesquisas
utilizando apenas uma fonte e uma metodologia única”, opina Rafael, da DCode. O
cruzamento de dados pode, inclusive, dar
mais credibilidade aos insights, eliminan-

do possíveis distorções. “É importante entender o viés de cada metodologia e monitorar formas de eliminá-lo, pois toda pesquisa tem algum viés relacionado”, acrescenta Federico Sader.
O futuro da indústria depende, ainda,
da capacidade das empresas do segmento em mesclar dados advindos de suas
metodologias próprias a informações de
social listening e analytics. Foi pensando
em aproveitar dados comportamentais
digitais externos que a Toluna adquiriu,
em 2016, a startup israelense Crossense,
até então pertencente à Nielsen. A ferramenta é capaz de investigar, por exemplo,
de que forma os padrões de navegação do
usuário influenciam sua jornada de compras. Além disso, cerca de 10% da força de

Pesquisa de mercado in-house
O volume de informações e
parceiros à disposição é tamanho
que anunciantes têm reforçado suas
estruturas internas de pesquisa de
mercado. As metodologias adotadas
por eles tendem a ser cada vez mais
híbridas, presumindo desde entrevistas
em profundidade e imersões
etnográficas até medições mais rápidas
por meio de painéis digitais.
Olhar para oportunidades gerais
de negócios, para além de categorias
específicas, é a proposta da Nestlé,
cujo núcleo de pesquisa tem 11 pessoas
fixas. Benjamin Nunez, gerente de
customer marketplace insights no
Brasil, conta que o foco da unidade é
entender a diversidade de perfis de
consumidores. “O que temos como
premissa é que as unidades de negócios
já têm bastante conhecimento sobre
as categorias em que atuam e, por isso,
nossa área de insights deve ter um
foco maior em categorias substitutas e
complementares”, defende o gerente.
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
divide sua estrutura de pesquisa de
mercado entre as áreas de produto,
marca e serviços. Nela, todos os

resultados provenientes de diferentes
metodologias são cruzados com dados
de analytics e combinados a ferramentas
de inteligência artificial. “A experiência
do consumidor é vista de forma conjunta,
mas segmentamos o feedback do
público de maneira que cada área cubra
a sua seara da melhor forma possível”,
afirma Cristiano Gallo, manager market
research latam na FCA.
A Unilever, por sua vez, compõe seu
time de pesquisa com especialistas
de áreas como inovação, geração de
conteúdo de marca e BI. A companhia
alia metodologias tradicionais e
parcerias com institutos de pesquisas
globais a novas metodologias digitais e
parcerias com startups com soluções
específicas de pesquisa. “Antigamente,
conseguiríamos mencionar facilmente
os métodos mais usados, já hoje
em dia surgem novas soluções e
experimentações a cada mês. Isto torna
o nosso trabalho ainda mais desafiador
e interessante”, afirma Stephanie
Decaillet, diretora de consumer &
market insight da Unilever para a
América Latina.
Na Coca-Cola, a equipe de knowledge
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ondas cerebrais do participante, enquanto
a eletromiografia facial monitora as contrações faciais diante de um determinado
estímulo. Também é possível mensurar a
salivação, batimentos cardíacos, o movimento dos olhos e a sudorese dos participantes, combinando os resultados com
técnicas advindas da psicologia e da economia comportamental.
Uma das empresas que trabalham com
abordagens biométricas e neurocientíficas
é a brasileira Forebrain. “Diferentemente
de uma pesquisa de mercado tradicional,
que usa métodos exploratórios, ou seja, cria
hipóteses sobre o que está acontecendo
com uma população com base nos resultados de uma amostra, o método neurocientífico é experimental. Nele, testamos
as hipóteses que a marca já criou”, explica
Billy Nascimento, fundador e CEO da Forebrain. O trabalho da empresa com agências e anunciantes geralmente acontece
depois que o cliente já fez uma pesquisa
qualitativa ou quantitativa.
A Forebrain desenvolveu, por exemplo,
um modelo chamado Mindex, que se propõe a desvendar a disponibilidade mental dos consumidores para se relacionar
com uma determinada marca ou produto. A partir dos insights, sugere aos clientes
gatilhos de influência que podem melhorar as memórias associativas dos consumidores em relação à sua marca ou produto.
“A ideia é empoderar as áreas de publicidade e marketing dos clientes a pensar no
consumidor de maneira biológica e neurocientífica. O mercado de comunicação
mudou muito, mas empresas ainda têm
que bater metas e o cérebro humano continua o mesmo”, argumenta Billy.
Já a antropologia compõe o escopo das
pesquisas de mercado desde os anos 1980,
onde o objetivo é entender um grupo de
pessoas em sua totalidade, abrangendo
aspectos culturais e físicos. Em geral, como a disciplina sempre envolveu metodologias mais caras e lentas, foi só mais recentemente que a antropologia tem sido
absorvida pelo mercado em maior escala,
combinando métodos presenciais e digitais. “A antropologia abre a possibilidade
de dar um novo status às pesquisas quali-

trabalho global da Toluna se dedica à área
de pesquisa e desenvolvimento, focada
em trazer novas soluções de pesquisa ágil.
O cuidado com informações sensíveis e
com o manejo dos dados dos participantes é outra preocupação para o mercado
de pesquisa, ainda mais com a iminência
da Lei Geral de Proteção de Dados que
entra em vigor no ano que vem. “Empresas não poderão comprar listas de contatos para buscar participantes, como fazem
players que executam pesquisas por telefone, por exemplo. No futuro, quem não
tiver seu próprio mailing e base de contatos não vai conseguir fazer pesquisa”, alerta Federico.
Felipe, da Opinion Box, acredita que
empresas de pesquisa deverão revisitar
suas políticas de dados de tempos em tempos. “A exigência pela adequação virá dos
próprios participantes e dos clientes”, projeta. O segmento tem, inclusive, um código de ética e boas práticas proposto pela
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) e pelo Esomar World Research para pesquisa de mercado, opinião, social e data analytics.
Quando questionados sobre os desafios para as pesquisas de mercado no curto prazo, especialistas afirmam que é importante viabilizar o acesso de pequenas
e médias empresas às soluções da área.
“Algumas novidades ligadas à inteligência
artificial, por exemplo, chegam ao Brasil
a um custo elevado, que não é adaptado
para a realidade das empresas brasileiras”,
diz Felipe Schepers.
Do lado dos grandes clientes, não basta
que as pesquisas sejam ágeis se estes insights não forem logo aplicados pelas marcas, considerando a volatilidade da opinião
do consumidor. “Empresas precisam renovar o ciclo de inovação. O tempo entre
a idealização e o desenvolvimento de um
produto até chegar no consumidor final
pode demorar até três anos e, então, quando ele chega na gôndola, pode não corresponder mais ao que o consumidor espera”, exemplifica Federico, da Alexandria.

Rosaline Hester, da Coca-Cola: “Não há nada
pior do que um insight que fica
numa apresentação de power point

e insights tem sete pessoas fixas, que
no dia a dia trocam expertises com
profissionais de empresas parceiras.
Desde o ano passado, a companhia
aposta em sessões de design thinking
e metodologias ágeis que ajudam a dar
conta de informações advindas dos
parceiros e ferramentas internas da
empresa. “Não há nada pior do que um
insight que fica numa apresentação de
power point e não muda nada”, afirma
Rosaline Hester, diretora de pesquisa
de mercado da Coca.
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