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Dando continuidade, você verá as três outras etapas: Implementação do plano de
pesquisa, interpretação e apresentação dos resultados.
Você vai estudar como se realiza a implementação do plano de pesquisa, interpretação
e apresentação dos resultados no processo de planejamento da pesquisa de marketing.

 Compreender as três últimas etapas do planejamento da
pesquisa de marketing, compreendendo a implementação
do plano de pesquisa, interpretação e apresentação dos
resultados.

Objetivo
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Para começo
de conversa...

U

ma loja de departamentos realizou uma pesquisa de marketing utilizando a
seguinte abordagem: os entrevistadores pediam aos entrevistados para se
imaginarem ocupando o cargo do gerente da loja que lida com as reclamações
dos clientes. Foram apresentadas algumas situações para que os entrevistados
demonstrassem como eles lidavam com as reclamações. Com isso, puderam-se revelar
as sensações e atitudes dos entrevistados frente à situação que eles esperariam por
parte da gerência da loja, caso eles estivessem realizando a reclamação. Mas será que
os entrevistadores agiram todos da mesma maneira? Será que o resultado demonstra
o que realmente ocorreu no momento da entrevista?
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Terceira etapa do
planejamento da
pesquisa de marketing:
implementação do
plano de pesquisa
A terceira etapa do processo de planejamento da pesquisa de marketing é a
implementação do plano de pesquisa, que trata da coleta de dados da pesquisa. Essa
fase é a mais dispendiosa de todas e está mais sujeita a erros.
Existem quatro principais problemas que devemos lembrar que ocorrem com grande
freqüência no levantamento das informações, independente do método escolhido:

1. alguns entrevistados não estarão em casa e deverão ser recontatados ou substituídos;
2. alguns entrevistados se recusarão a participar da pesquisa;
3. outros darão respostas tendenciosas ou desonestas e, por último,
4. alguns pesquisadores serão tendenciosos ou desonestos.
Vale ressaltar que dos dados de uma pesquisa de marketing raramente são coletados
pelas pessoas que planejam a pesquisa. Com isso, os pesquisadores têm duas
opções para a implementação do plano de pesquisa: podem desenvolver sua própria
organização ou contratar uma agência de pesquisas de campo. Em qualquer desses
casos, implementação do plano de pesquisa exige uma dedicação especial para que
tudo ocorra conforme o planejado.
Para isso, deverão ser realizados a seleção, o treinamento e a supervisão das pessoas
que coletam os dados.
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Seleção
Na seleção, o pesquisador deverá:
 elaborar os requisitos dos postos de trabalho para o projeto, levando em conta a
forma de coleta dos dados;
 decidir quais características os entrevistadores devem ter;
 recrutar indivíduos qualificados.
Sempre devemos lembrar que as características dos entrevistadores, como experiências,
opiniões, percepções, expectativas e atitudes podem influenciar diretamente nas
respostas que irão conseguir. Alguns gerentes de marketing declaram que a falta
de experiência do entrevistador pode fazer com que o entrevistado não responda
adequadamente aos questionamentos, deixe de participar da pesquisa ou ainda deixe
questões importantes na alternativa “não sei”.

Treinamento
O treinamento de entrevistadores assegura que todos apresentem o questionário da
mesma forma, garantindo assim uma coleta padronizada dos dados. O treinamento
deve abranger:

a) Contato inicial
Deverá ser padronizado o contato inicial que o entrevistador terá com o entrevistado.
Por exemplo:
- Bom dia, meu nome é José, represento a empresa Alfa e gostaria de lhe fazer
algumas perguntas a respeito dos nossos serviços.
Nunca se esquecer de agradecer a atenção (mesmo que a pessoa tenha se recusado
a participar da pesquisa).

b) Formulação de perguntas
O entrevistador deve estar familiarizado com todos os questionamentos para evitar
alterar ou modificar a seqüência na sua formulação. Às vezes, podemos alterar o
sentido da informação, de acordo com a entonação da voz, por exemplo.

c) Sondagem de respostas
Tem por objetivo motivar o entrevistado a ampliar, esclarecer ou explicar a sua
resposta. São utilizadas técnicas como: repetir a pergunta, fazer uma pausa para que
o entrevistado possa complementar sua resposta, dar um impulso ao entrevistado,
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quando este não consegue lembrar-se de algo, dentre outras. Mas vale ressaltar
que no treinamento deverão ser esclarecidas quais as técnicas que poderão ou não
ser utilizadas, evitando que haja abordagens diferentes entre os entrevistadores.

d) Registro de respostas
Recomendações sobre registrar as repostas durante a entrevista, não utilizar as
suas próprias palavras e sim as do entrevistado, não resumir respostas, incluir
comentários, dentre outros.

e) Encerramento da entrevista
A pesquisa só deverá ser finalizada após terem sido obtidas todas as respostas.
O entrevistador deverá responder às perguntas do entrevistado sobre o projeto, a
importância da participação e agradecer-lhe para que o mesmo fique com uma boa
impressão do trabalho e sinta-se valorizado por ter participado.

Supervisão
A supervisão dos entrevistadores significa a certeza de que eles estão seguindo os
processos e técnicas em que foram treinados. Abrange o controle de qualidade e de
redação, controle de amostras, controle de fraudes e controle do escritório central.
O controle de qualidade e de redação trata dos processos de trabalho. Uma vez
detectado qualquer problema, o supervisor deve discuti-lo com o entrevistador e
ministrar treinamento adicional, se necessário. O supervisor também deve coletar
os questionários e outros formulários diariamente, observando o registro das horas
trabalhadas, despesas, dentre outros, a fim de verificar se o trabalho está conforme a
programação e se os entrevistadores estão com alguma dificuldade.
O controle de amostras trata de assegurar que os entrevistadores estão seguindo
exatamente o plano de amostragem ao invés de escolherem unidades de amostragem
com base na conveniência ou na sua facilidade de acesso. Por exemplo: se o entrevistador
não conseguir localizar alguma residência pode ser que opte por substituí-la ao invés
de verificar se o endereço está correto.
O controle de fraudes envolve a falsificação de parte de uma questão ou de todo o
questionário por parte do entrevistador. Esse tipo de fraude pode ser evitado através
do treinamento e supervisão.
Por último, o controle do escritório central envolve informações centrais que os
supervisores devem fornecer, através de relatórios.
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Agora responda:

Praticando...

1

1. Quais as opções que o pesquisador dispõe para a coleta de dados na
implementação do plano de pesquisa?

2. Cite algumas qualificações indispensáveis dos entrevistadores.

3. Imagine que você fará o treinamento de uma equipe de entrevistadores
para uma pesquisa de campo. Formule as etapas que você irá seguir no
treinamento, exemplificando cada uma delas.
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Quarta etapa do
planejamento da
pesquisa de marketing:
interpretação dos
resultados

A

interpretação dos resultados refere-se às conclusões que são realizadas a
partir dos dados coletados. O pesquisador deverá tabular os dados e montar
distribuições de freqüência. Após a tabulação, são computadas médias e
medidas de dispersão para cada uma das principais variáveis. O pesquisador também
poderá aplicar técnicas de estatística e modelos avançados de apoio à decisão para
obtenção de conclusões adicionais. Os modelos de marketing de apoio à decisão são
um conjunto de dados, sistemas, ferramentas e técnicas, utilizados com software
e hardware de suporte, utilizados pela empresa para a coleta e interpretação de
informações, transformando-se em uma base para a ação de marketing. Veja na tabela
abaixo as principais ferramentas estatísticas, modelos e rotinas de otimização que
formam um sistema de apoio a decisões de marketing, utilizados pelos estatísticos.
Vale destacar que essa etapa, freqüentemente, é realizada por profissionais da área da
estatística, garantindo assim a utilização adequada da ferramenta estatística.

Ferramentas estatísticas

Modelos

Rotinas de otimização

Regressão múltipla

Modelo de processo de
Markov

Cálculo diferencial

Análise discriminante

Modelo de fila

Programação matemática

Análise fatorial
Análise por conglomerado
Análise conjunta

Modelos pré-testes de novos
produtos
Métodos de resposta de
vendas

Teoria da decisão estatística
Teoria dos jogos
Heurística

Escala multidimensional

Fonte: Kotler (2000).
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Agora responda:

Praticando...

2

1. O que deve ser realizado na quarta etapa do planejamento da pesquisa
de marketing? Explique.

Quinta etapa do
planejamento da
pesquisa de marketing:
apresentação dos
resultados

A

última etapa do processo de pesquisa de marketing trata da apresentação
dos resultados, que devem ser apresentadas as partes interessadas. Deve
apresentar as conclusões importantes que serão utilizadas para as decisões
de marketing da empresa. Essa apresentação normalmente é realizada através de
relatórios e apresentações orais. Os tomadores de decisões geralmente querem uma
apresentação em PowerPoint.
A natureza do público precisa ser considerada quando esses relatórios estiverem sendo
preparados e apresentados. Um relatório oral deve ter no mínimo as seguintes partes:
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a) Declaração clara dos objetivos da pesquisa.
b) Apresentação de um resumo da metodologia empregada.
c) Apresentação de um resumo das principais descobertas.
d) Apresentação das conclusões.
e) Recomendações à gerência.
Por último, e de extrema importância, deverá ser realizado também, nessa etapa, uma
avaliação quanto à pesquisa.
Algumas perguntas que o pesquisador pode fazer:

1. O relatório atendeu os objetivos estabelecidos na proposta?
2. A metodologia delineada na proposta foi seguida?
3. As conclusões estão baseadas em deduções lógicas?
4. Dadas as conclusões, as recomendações parecem prudentes?

Existem sete características que resumem o que podem ser utilizados para
classificar uma boa pesquisa de marketing:

a) Método Científico – observação criteriosa, formulação de hipóteses,
predição e testes.

b) Criatividade – a pesquisa de marketing deve desenvolver maneiras
inovadoras de solucionar problemas.

c) Métodos múltiplos – evitar depender excessivamente de um único método
a fim de aumentar o grau de confiabilidade dos resultados.

d) Interdependência de modelos e dados – reconhecer que os dados são
interpretados a partir de modelos bem definidos que orientam os tipos
de informação procurados.

e) Valor e custo das informações – demonstra preocupação em estimar o
valor das informações em relação ao seu custo.

f) Ceticismo saudável – mostrar uma saudável descrença em relação a
suposições simples realizadas por gerentes sobre como um mercado
funciona, estando alerta para os problemas causados pelos “mitos de
marketing”.
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g) Marketing ético – beneficiar a empresa que a encomendou e seus
clientes.

h) Evitar transtornos para os clientes com o que os consumidores
consideram invasão de privacidade ou tentativa de venda.
Fonte: Kotler, 2000. Adaptada pelo autor.

Responda:

Praticando...

3

1. Explique o que é realizado na etapa de apresentação dos resultados da
pesquisa mercadológica.

Na próxima aula, vamos dar continuidade aos estudos sobre a pesquisa mercadológica
através do entendimento a respeito dos instrumentos de pesquisa utilizados na pesquisa
de marketing.

Nesta aula, você aprendeu as três últimas etapas do planejamento da
pesquisa de marketing: a implementação do plano de pesquisa, interpretação
e apresentação dos resultados. Com isso, concluímos os estudos sobre o
processo de planejamento da pesquisa de marketing, que envolveu todas
as suas cinco etapas, abordadas nas aulas 4 e 5.

10
Pesquisa Mercadológica A05

1. Elabore um resumo em forma de texto, que aborde as três últimas etapas
do processo de planejamento da pesquisa de marketing, ou seja, a
implementação do plano de pesquisa, interpretação e apresentação dos
resultados.

2. Descreva os diferentes tipos de erros que podem surgir devido à maneira
pela qual estão sendo recrutados os entrevistados.

3. Sabemos que o treinamento dos entrevistadores assegura que todos
apresentem o questionário da mesma forma, garantindo assim uma
coleta padronizada dos dados. Elabore um roteiro de treinamento,
abrangendo o contato inicial, a formulação de perguntas, a sondagem
de respostas, o registro de respostas e o encerramento da entrevista.
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