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Na aula 5, você finallizou os estudos sobre o planejamento da pesquisa de marketing,
através da terceira, quarta e quinta etapas: implementação do plano de pesquisa,
interpretação e apresentação dos resultados.
Dando continuidade, veremos os instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados
na pesquisa de marketing.
Você vai estudar os instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados na pesquisa
de marketing.

Objetivo
 Compreender os instrumentos de pesquisa que podem ser
utilizados na pesquisa de marketing.
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Para começo
de conversa...

H

á uma controvérsia em certa cidade na qual parte da população fala espanhol e
parte fala inglês: uma emissora de televisão, que utiliza serviços de um instituto
de pesquisa para determinar índices de audiência e compras na mídia, não
concordou com os resultados da pesquisa realizada. A emissora de televisão acredita
que os dados foram distorcidos e que a metodologia usada era falha. Por sua vez,
o instituto de pesquisa se defende alegando que está instalando medidores demais
nas casas de famílias que falam somente espanhol, o que resulta em subestimar os
índices de audiência na estação. O problema é que a emissora de televisão transmite
em inglês.
Devido à instalação de mais medidores em residências onde não se fala inglês,
as informações não são representativas da comunidade daquela cidade ou dos
telespectadores da emissora. Outro fator é que as decisões são tomadas a partir das
informações fornecidas pelo instituto de pesquisa, como programação e propaganda,
e é importante que a emissora receba informações precisas e confiáveis a respeito do
mercado.
Embora muitos aprovem as ações do instituto de pesquisa e achem que os dados
representam a comunidade, ainda assim levantam algumas perguntas muito importantes.
Uma empresa pode confiar que as informações que recebe são geradas mediante o uso
da metodologia adequada? Será que nesse caso foram utilizados os instrumentos de
pesquisa adequados para a pesquisa de marketing?
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Instrumentos
de pesquisa
Existem diversos instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados pelos
pesquisadores de marketing para a coleta de dados. Os mais importantes são as
entrevistas, os questionários e os instrumentos mecânicos. Vamos estudar cada um
deles, separadamente.

Entrevistas
As entrevistas são aquelas em que o entrevistador faz, pessoalmente, as perguntas
diretamente ao entrevistado, havendo uma interação pessoal entre eles. Esse método
permite a obtenção de um número maior de informações e respostas mais aprofundadas,
dada a interação entre o entrevistador e o entrevistado.
O levantamento por entrevistas pessoais pode ser realizado de diversas maneiras.
Existem entrevistas em domicílio, entrevistas por telefone, entrevistas por telefone
totalmente automáticas e entrevistas em central location.
Vamos ver a diferença de cada uma delas?

a) Entrevistas em domicílio
A entrevista em domicílio, também conhecida como porta a porta, é um método que
permite entrevistas mais longas e em maior profundidade. Pode ser realizada de maneira
disfarçada, ou seja, o entrevistador pode não revelar realmente o objetivo da pesquisa ou
a empresa que a encomendou. Porém, como desvantagem, tem-se a preocupação com
a segurança e privacidade das pessoas, sendo, hoje, um fator grande de dificuldade de
realização desse tipo de entrevista. As pessoas não costumam mais permitir a entrada
de pessoas estranhas em seus domicílios, principalmente se não houver agendamento
prévio e não estiverem identificados.

Central
location
 Termo utilizado
no marketing, que
significa locais de
grande movimento
de pedestres.
Nesse caso, que
trata de pesquisa,
é uma localização
frequentada por
muitas pessoas, no
qual consumidores
são convidados
a participar
da pesquisa,
aleatoriamente. O
método é utilizado
para demonstrações
ou degustações de
produtos e testes de
comerciais.

b) Entrevistas por telefone
As entrevistas por telefone é uma técnica bastante utilizada devido ao aumento do
percentual de lares com telefones. Mas deve ser observada a seleção de uma amostra
representativa, visto que incluirá somente pessoas que utilizam o telefone.
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c) Entrevistas por telefone totalmente automático
As entrevistas por telefone totalmente automático é uma metodologia recente na qual
o pesquisador entrega para uma amostra de consumidores um convite com instruções
para responder a uma pesquisa por meio de uma ligação gratuita. No final pode ser
oferecido um brinde pela participação na pesquisa.

d) Entrevistas em central location
As entrevistas em central location são aquelas realizadas em locais de grande
movimento de pedestres, no qual consumidores são convidados a participar da pesquisa,
aleatoriamente. O método é utilizado para demonstrações ou degustações de produtos
e testes de comerciais.
Você conheceu os principais métodos de entrevistas que existem, agora vamos fazer
um exercício?

Praticando...

1

1. Você já participou de alguma entrevista pessoal? Dê exemplos de
entrevistas que são realizadas em sua cidade.

Questionários
Os questionários podem ser conceituados como um conjunto de perguntas que serão
realizadas aos entrevistados. É o instrumento de pesquisa mais utilizado para a coleta
de dados primários devido a sua flexibilidade. Mas para serem aplicados em larga
escala, devem ser desenvolvidos, testados e aperfeiçoados.
Para o seu desenvolvimento, o profissional de pesquisa de marketing deverá escolher
as perguntas, o formato, a linguagem e sequência, observando que tudo isso pode
influenciar na resposta do entrevistado. Deve ser uma linguagem clara, objetiva, imparcial
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e com sequência lógica nas perguntas. É muito importante a
realização de um pré-teste por amostragem de entrevistados antes
de ser utilizado, ou seja, aplicar o questionário para um número
pequeno de pessoas para verificar se realmente está atendendo
aos objetivos da pesquisa. Por fim, sugere-se que o questionário
sempre inicie com perguntas que interessem ao entrevistado,
deixando as perguntas mais difíceis ou pessoais para o final.
Isso fará com que o entrevistado não se sinta defensivo antes
de conhecer o instrumento.
As perguntas podem ser classificadas em dois tipos: perguntas abertas, que são aquelas
que permitem ao entrevistado respondê-las da sua maneira; perguntas fechadas, que
já demonstram todas as possíveis respostas para o entrevistado optar.
Observe as tabelas a seguir, as quais demonstram alguns tipos de perguntas abertas
e fechadas que podem ser utilizadas na elaboração do questionário:

PERGUNTAS ABERTAS
Denominação

Descrição

Dicotômica

Uma pergunta com duas
possíveis respostas

Exemplo
Ao comprar um produto você
observa primeiro:
(

) preço

(

) marca

Você dá preferência a
estabelecimentos que:
Múltipla escolha

Escala Likert

Uma pergunta com três ou
mais possíveis respostas

Uma afirmação em que
o entrevistado indica o
grau de concordância ou
discordância

( ) possuem estacionamento
próprio
( ) atendem 24 h
( ) fazem entrega em domicílio

As grandes lojas de
departamentos atendem melhor
o seu cliente do que as pequenas
lojas.
Discorda totalmente 1 ____
Discorda 2 ____
Não concorda nem discorda 3 ____
Concorda 4 ____
Concorda totalmente 5 _____
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Uma escala ligando duas
palavras bipolares, para
que o entrevistado possa
selecionar o ponto que
representa a sua opinião

Lojas Americanas
Grande ----------- Pequena
Experiente ----------- Inexperiente
Moderna ----------- Antiquada

Para mim, a comida servida a
bordo é:
Escala de importância

Escala de classificação

Uma escala que mede
a importância dada a
qualquer atributo

Uma escala que classifica
algum atributo de
“excelente” a “ruim”, por
exemplo.

(
(
(
(

) muito importante
) importante
) pouco importante
) totalmente sem importância

Você acha que o atendimento
prestado ao cliente desse
estabelecimento é:
(
(
(
(
(

) excelente
) ótimo
) bom
) regular
) ruim

Se um telefone estivesse
disponível a bordo em um voo,
eu:
Escala de intenção de
compra

Uma escala que descreve
a intenção de compra do
entrevistado

( ) certamente usaria
( ) provavelmente usaria
( ) não tenho certeza
( ) provavelmente não usaria
( ) certamente não usaria

Há algumas características de cada tipo de pergunta que devem ser analisadas antes
da escolha, como no caso de perguntas abertas. Estas são mais úteis em pesquisas
exploratórias, em que o pesquisador procura saber como as pessoas pensam e não
se preocupa em mensurar a quantidade de pessoas que pensam daquele modo. Isso
significa dizer que as perguntas abertas permitem revelar informações inesperadas.
Já as perguntas fechadas geram respostas muito mais rápidas, ou seja, rápidas de
serem interpretadas e tabuladas. São normalmente utilizadas quando há necessidade
de entrevistar um grande número de pessoas. Você viu alguns exemplos que podemos
utilizar em perguntas abertas. Agora, veja alguns exemplos que podemos utilizar em
perguntas fechadas:
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PERGUNTAS FECHADAS

Completamente
não-estruturada

Uma pergunta que os
entrevistados podem
responder de diversas
maneiras.

Associação de
palavras

São apresentadas
várias palavras, uma de
cada vez, para que os
entrevistados possam
mencionar a primeira
palavra que lhes vier à
mente.
É apresentada uma

Complemento de
frase

frase incompleta e o
entrevistado tem de
completá-la.

Complemento de
uma história

É apresentada uma
história incompleta e
o entrevistado tem de
completá-la.

Figura

É apresentado um
desenho com dois
personagens, um dos
quais está afirmando
algo. Pede-se aos
entrevistados que se
imaginem no lugar do
interlocutor e completem
o balão vazio.

Teste de
Apreensão
Temática (TAT)

É apresentada uma
figura e os entrevistados
têm que inventar
uma história sobre
o que pensam estar
acontecendo ou que
acontecerá na figura.

Qual a sua opinião sobre o Centro
Comercial Vila Nova?

Qual é a primeira palavra que lhe vem à
mente quando você ouve:
Restaurante ___________
Comida ___________
Serviço ___________

Quando escolho determinada marca de
sabonete, o que mais pesa na minha
decisão é ___________

“Fui fazer compras ontem. Entrei em uma
loja e ninguém veio me atender. Percebi
que (Agora complete a história)

Este é o melhor
produto do
mercado!

Fonte: Kotler (2000).
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Praticando...

2

1. Faça alguns comentários sobre a seguinte situação, recomendando, se
necessário, ações corretivas.
Um shopping center está interessado em determinar sua imagem. Para
isso, colocou um pequeno questionário nas sacolas de compra de todo
cliente, antes de empacotar os produtos.

Instrumentos mecânicos
Os instrumentos mecânicos são ocasionalmente utilizados em pesquisas de marketing.
Os principais instrumentos utilizados são: galvanômetros, que mensuram o interesse
ou as emoções demonstradas pela exposição a um determinado anúncio ou imagem;
câmeras oculares, que estudam os movimentos dos olhos do entrevistado para avaliar
onde eles se fixam, tempo de interesse, dentre outros; taquistoscópio, que mostra
um anúncio para uma pessoa a um intervalo determinado de exposição para que
o entrevistado descreva tudo o que pensa; audímetro, que é fixado a aparelhos de
televisão de domicílios para registrar quando o aparelho está ligado e em que canal
está sintonizado.

Antes de continuarmos, que tal entendermos um pouco mais dos
instrumentos usados nas pesquisas de marketing?
Galvanômetro: o galvanômetro é um dispositivo que tem uma pena escritora
presa ao seu ponteiro, no qual escreve sobre a superfície de uma tira de
papel, que se desloca a velocidade constante. O resultado é a inscrição de
uma onda tortuosa. Esse instrumento mecânico é utilizado para realizar
o registro eletroencefalográfico, ou seja, registrar a situação fisiológica de
uma pessoa. O eletroencefalograma é usado em neurologia e psiquiatria,
principalmente para auxiliar no diagnóstico de doenças do cérebro, tais
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como epilepsia (convulsões causadas pela atividade caótica dos neurônios,
ou células cerebrais), desordens do sono e tumores cerebrais. Mas também
pode ser utilizado para mensurar o interesse ou as emoções demonstradas
pela exposição a um determinado anúncio ou imagem, por exemplo.
Câmeras oculares: câmera específica para filmar e registrar os movimentos
dos olhos. O instrumento mecânico consegue estudar os movimentos dos
olhos do entrevistado para avaliar onde eles se fixam, tempo de interesse,
dentre outros.
Taquistoscópio: Aparelho destinado a examinar a rapidez da percepção
visual e a explorar o seu campo. Os pesquisadores mostram um anúncio
para uma pessoa a um intervalo determinado de exposição para que o
entrevistado descreva tudo o que pensa.
Audímetro: Aparelho para medição de audiência de programas de rádio e
de televisão, no qual é fixado a aparelhos de televisão de domicílios para
registrar quando o aparelho está ligado e em que canal está sintonizado.

Vamos realizar alguns exercícios? Então, responda:

1._ _ _
2._ _ _

Praticando...

3
2

1. Quais os instrumentos de pesquisa que os pesquisadores de marketing
podem utilizar para a coleta de dados? Explique cada um deles.
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Na próxima aula, vamos dar continuidade aos estudos sobre a pesquisa mercadológica
através do entendimento a respeito das questões da ética na pesquisa de marketing.

Nesta aula, você conheceu os instrumentos de pesquisa utilizados na
pesquisa mercadológica para a coleta de dados. Vimos os mais importantes –
as entrevistas, que podem ser ainda classificadas em entrevistas em
domicílio, entrevistas por telefone, entrevistas por telefone totalmente
automático e entrevistas em central location; os questionários, que utilizam
perguntas abertas ou fechadas e os instrumentos mecânicos, como os
galvanômetros, as câmeras oculares, o taquistoscópio e o audímetro.

1. Faça alguns comentários sobre as seguintes situações, recomendando
ações corretivas.

a) Um entrevistador tem uma percentagem excessiva de recusas em
entrevistas pessoais em domicílio.
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b) Uma entrevistada informa que não lembra ter respondido à entrevista
por telefone, mas o entrevistador insiste que a entrevista foi realizada.

c) Um entrevistador informa que ao final das entrevistas muitos entrevistados
perguntam se responderam corretamente às perguntas.

Referências
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. Tradução
de Bazán Tecnologia e Lingüística; revisão técnica Arão Sapiro. 10. ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2000.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Tradução de Arlete
Simille Marques e Sabrchina Cairo. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Tradução
Nivaldo Montingelli Júnior. e Alfredo Alves de Farias. 3. ed. Porto Alegre: Bookmann,
2001.
McDANIEL, Carl. Pesquisa de marketing. Tradução James F. S. Cook; revisão técnica
Tânia Maria Vidigal Limeira. São Paulo: Pioneira Thompson Learnign, 2003.

11
Pesquisa Mercadológica A06

Anotações
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