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<NA AULA PASSADA>

• Mas o que é Pesquisa?
Uma pesquisa é um processo sistemático de construção

do conhecimento que tem como metas principais gerar novos 

conhecimentos e/ou corroborar ou  refutar algum 

conhecimento pré-existente.

• Por que fazer pesquisa?

Na era da informação o conhecimento passa a ser o grande diferencial das ç p g

organizações. Marketing sem informação é como um tiro sem usar a mira. 

Pode-se fazer um grande esforço, investir milhões, mas 

sem atingir os objetivos.

<NA AULA PASSADA>

• Qual a Diferença?

Dados

XX

Informações



8/5/2011

3

<NA AULA PASSADA>

Inteligência do Marketing!

Quantitativa e Qualitativa

Mercado

Marketing/Produto/Serviço

ComunicaçãoComunicação

Opinião Pública

<NA AULA PASSADA>

• Pesquisas Qualitativas
As pesquisas Qualitativas estão fortemente ligadas ao mercado. Determinar 

ações de venda efetivas sobre um determinado produto ou serviço. A pesquisa 
qualitativa é particularmente útil como uma ferramenta para determinar o que é 
importante para os clientes e porque é importante. A pesquisa qualitativa revela 
áreas de consenso, tanto positivo quanto negativo, nos padrões de respostas. Ela 
também determina quais idéias geram uma forte reação emocional. 

• Pesquisas QuantitativasPesquisas Quantitativas

A primeira razão para se conduzir uma Pesquisa Quantitativa é descobrir 
quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou 
um grupo de características. As pesquisas quantitativas são bastante utilizadas 
durante as eleições, onde a partir de uma amostragem da população é possível 
quantificar as preferências do eleitorado.
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<NA AULA PASSADA>

Mercado
* Conjunto de pessoas, consumidores efetivos ou em potencial, considerado 

de acordo com classe social sexo idade hábitos cidade ou regiãode acordo com classe social, sexo, idade, hábitos, cidade ou região.

* Estrutura ou infra-estrutura (IBGE)

Uma Idéia básica:

Praça (vale a pena montar uma padaria nesta região da cidade?)

Cerne de uma campanha

P f l ? ( l j t )- Para quem falar? (planejamento)

- O que dizer? (planejamento)

- Como dizer? (criação)

- Onde dizer? (mídia)

- Com que intensidade dizer? (mídia)

- Com que efeito? (avaliação - recall)

<NA AULA PASSADA>

Qual o papel da pesquisa no apoio ao planejamento/criação?

Pesquisa no apoio ao planejamento:

- comportamento do público-alvo

- atitude frente ao produto/serviço  (padrão de consumo)

- atitude frente aos tipos e marcas  (fidelidade)

- uso de marcas (imagem)

- razão de escolha (perfil heavy user/light user)

Pesquisa no apoio à criação:

- avaliação de campanhas e peças  publicitárias

- pré-testes: avaliar peças ainda na pré-produção ou já produzidas para 

um  grupo seleto ou em veiculação inicial.

- pós-testes: para determinar os efeitos da mídia ou recall (day after)
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<NA AULA PASSADA>

Qual o papel da pesquisa em Comunicação?

Veiculação ou Mídia

- investiga hábitos e comportamento do público em relação  aos meios de informação (TV, 
rádio, jornal, revista, outdoor, internet...)

- muito utilizada por agências de publicidade e veículos de comunicação.

- orienta estratégias das campanhas publicitárias.

- traça o perfil dos veículos  e níveis de audiência.

Pesquisa de flagrante domiciliar

Pesquisa de retrospectiva (dia anterior)

Pesquisa preferencial (descrição de hábitos)

<NA AULA PASSADA>

Qual o papel da pesquisa de Opinião Pública?

Pesquisa de clima organizacional

Pesquisa junto aos clientes

Levantamento de opinião (ex: armamento, aborto, eutanasia)

Pesquisas eleitorais.
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<NA AULA PASSADA>

AS MAIS USADAS EM MARKETING!@

Potencial de consumo – usada para avaliar a demanda de produtos e

serviços e embasar decisões de entrada em mercados desconhecidos

Satisfação do cliente – usada para identificar falhas e oportunidades de

melhoria nos produtos e serviços, pode ser feita de forma contínua ou

esporádica.esporádica.

Participação de mercado (market share) – mede a força da empresa e de

seus concorrentes no mercado e, entre outras aplicações, usada para

direcionar os esforços promocionais, a força de vendas e a propaganda.
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PLANO DE VÔO

< Para Hoje>

Formas de abordagem 

ponto de fluxo, domiciliar, auto preenchimento, telefônica, face to face...

Tipos de pergunta

filtro, fechada, estimulada, espontânea, aberta, semi-aberta, dicotômica...

Classificação social (sócio-econômica)

critério Brasil

Formas de Abordagem em Pesquisa

O Ponto de Fluxo

As pesquisas em ponto de fluxo de pessoas são realizadas em locais de passagem de pessoas 
na cidade. Praças públicas, ruas movimentadas, feiras livres, calçadões, pontos de ônibus, ruas 
comerciais de bairro, terminais de ônibus, estações de metrô e outros locais por onde acredita-
se que as pessoas costumam passar diariamente, são escolhidos pelos entrevistadores para 
abordar os respondentes.

A utilização desse método de seleção de entrevistados tem gerado algumas controvérsias entre 
pesquisadores e estatísticos. A questão- chave diz respeito ao universo que se pretende 
amostrar e o local por onde essas pessoas provavelmente passam.

A exata concordância entre o perfil do público e o ponto de fluxo desse público dirá se aA exata concordância entre o perfil do público e o ponto de fluxo desse público dirá se a 
amostra é probabilística (todos os pertencentes ao Universo têm a chance conhecida de ser 
incluídos na amostra) ou não. Se quisermos entrevistar pessoas que viajaram de avião nos 
últimos noventa dias, um ponto de fluxo plausível seria o saguão de aeroportos, onde 
encontraríamos uma boa incidência de passageiros. Ao passo que se desejarmos entrevistar 
pessoas que utilizam o metrô, a saída das estações será um ponto de fluxo de pessoas ideal.
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Formas de Abordagem em Pesquisa

A Pesquisa Domiciliar

São aquelas em que o entrevistador realiza a pesquisa nos domicílios dos respondentes.

A escolha dos domicílios deve obedecer aos parâmetros de seleção dos respondentes. Existem 
várias técnicas de amostragem domiciliares que definem como os domicílios serão incluídos. Por 
exemplo: algumas técnicas determinam o sorteio de x quarteirões de uma cidade. Em cada 
quarteirão será sorteada a primeira casa, pelo menor número. Será adotado um pulo sistemático 
de três casas para cada casa onde for realizada a pesquisa.

A substituição de casas vazias e de casas onde houver recusa do respondente ou de casas onde 
ã f d d d á d idid inão forem encontrados moradores deverá ser decidida previamente.

A escolha dos moradores que irá responder a pesquisa deverá obedecer critérios 
preestabelecidos.

Formas de Abordagem em Pesquisa

FACE TO FACE
Entrevistas realizadas pessoalmente junto ao entrevistado. Estas entrevistas, 
dependendo do objetivo da pesquisa, podem ser realizadas no domicilio, no local de 
trabalho, em pontos de fluxo (intercept ou abordagem de indivíduos em trânsito) ou 
em central location (local pré-definido, preparado para realização de entrevistas com 
indivíduos recrutados previamente).

ENTREVISTAS POR TELEFONE
Entrevistas realizadas via telefone, assistenciada por um questionário eletrônico 

formatado para receber as informações diretamente no sistema de processamentoformatado para receber as informações diretamente no sistema de processamento. 
Esta técnica garante um controle de qualidade ainda maior que as demais técnicas de 
abordagem, pois além de permitir o acompanhamento simultâneo das entrevistas 
(através de escuta programada) é possível também realizar uma crítica eletrônica em 
tempo real, evitando assim inconsistências de aplicação do questionário.

Outras vantagens asseguradas são o prazo e o custo que normalmente tendem a ser 
menores.
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Formas de Abordagem em Pesquisa

AUTO-PREENCHIMENTO

Até pouco tempo, a única maneira utilizada era o questionário impresso, 
enviado para um grande número de pessoas ( em virtude do baixo índice de 
retorno de questionários preenchidos) de um determinado segmento, 
através de um mailing list. Com os recursos tecnológicos, este método 
passou a ser realizado também, através de palm e internet.

Pesquisas Globais
Envolvem a adaptação de metodologias e questionários com perguntas 
similares ou idênticas sobre um produto que possua alcance de vendas em 
vários países (carros mundiais, produtos mundiais).

Formas de Abordagem em Pesquisa

Omo faz pesquisa global para lançar produto

• O conceito "Se Sujar Faz Bem" de Omo ganhou o aval das crianças. A marca realizou uma pesquisa 
í i i d há i d d lib d dem quatro países que mostrou que, para os pais, ainda há o receio de dar liberdade para os 

pequenos pelos riscos de estarem fora de casa. A preocupação maior para 82% dos pais 
brasileiros é a de seus filhos se machucarem, contra 69% na Argentina, na França e no Reino 
Unido. Já 31% das 800 crianças, entre 8 e 13 anos, que participaram do estudo buscam novas 
experiências e brincadeiras fora de casa "ao ar livre" e "viajar a terras distantes". A pesquisa 
global "Tente Algo Novo" mostra que, no Brasil, 22% dos pequenos gostariam de ter a experiência 
de cuidar de animais no zoológico. Na Argentina e no Reino Unido, a atividade preferida deles é 
jogar ao ar livre ou estar com os amigos.

Os pequenos franceses gostariam de viajar para o espaço sideral, caminhar na lua e em outros 
planetas. Nos quatro países, 92% dos pais e dos profissionais que trabalham com crianças 
afirmam ser essencial para o desenvolvimento delas o incentivo a novas e diferentes experiências.p p
O estudo é parte da estratégia de lançamento de Omo Multiação Partículas de Extra-Limpeza cujo 
conceito é "experimentar algo novo". A ativação será feita em impressos, merchandising, ações na 
internet e uma promoção nos pontos-de-venda, em que as consumidoras participarão de 
experiências com os seus filhos.

Por: Thiago Terra, Mundo do Marketing
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Tipos de Perguntas

PERGUNTAS FILTRO

As perguntas do tipo FILTRO são usadas para qualificar ou desqualificar um entrevistado antes 
do cerne da pesquisa. São feitas para que a pesquisa possa encontrar seu real "público alvo" e 
geralmente são aplicadas através de um questionário de pré-qualificação

O que é um questionário de pré-qualificação?

Um questionário de pré-qualificação (também chamado de “filtro”) é uma pesquisa mais curta, 
que contém no máximo cerca de 15 perguntas. Essas perguntas podem ser a respeito do local 
onde você trabalha, das suas responsabilidades profissionais, etc. Tudo isto ajuda a determinar 
se a sua área de especialização está de acordo com o assunto da pesquisa.

PERGUNTA FECHADA / OBJETIVAPERGUNTA FECHADA / OBJETIVA

Perguntas que já têm alternativas de resposta. É a do tipo "quando", "onde", "quanto(s)", 
"qual(is)", etc. Geralmente, as perguntas desse tipo vêm acompanhadas das alternativas que são 
assinaladas pelo entrevistador de acordo com a resposta dada pelo entrevistado. Tem objetivo 
meramente quantitativo.

Ex.: "Qual o meio de transporte que você utiliza para ir ao trabalho?"

Carro ( ) Ônibus ( ) Metrô ( ) Trem ( ) Outro ( )

Tipos de Perguntas

PERGUNTA ABERTA/ESPONTÂNEA (EU ACHO...)

São aquelas perguntas em que, não sendo oferecidas as alternativas de resposta ou não 
limitando a resposta a um grupo de opções, o entrevistado dá livremente sua resposta, que é 
transcrita pelo entrevistadortranscrita pelo entrevistador.

PERGUNTA ABERTA/EXPLORATÓRIA (PORQUE…)

Perguntas que procuram saber razões de preferências, justificativas, causa e efeitos etc. as 
respostas são explicativas ou dissertativas.

PERGUNTA SEMI-ABERTA

Nas questões em que o pesquisador não se sente seguro de que as alternativas oferecidas 
cobrem adequadamente as respostas mais freqüentes pode-se incluir ao final das alternativascobrem adequadamente as respostas mais freqüentes, pode se incluir, ao final das alternativas, 
a possibilidade residual "outra". Isto é, se o respondente não se enquadrou em nenhuma das 
alternativas oferecidas, resta-lhe ainda a possibilidade de escolher a alternativa "outra"e dizê-la 
com suas próprias palavras.

PERGUNTA DICOTÔMICA

Perguntas que admitem apenas a resposta (   ) SIM     (   ) NÃO
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Tipos de Perguntas

PERGUNTA ESTIMULADA

Também chamada de induzida, refere-se à situação na qual o entrevistado é informado sobre as 
opções possíveis para uma resposta e então aponta uma. Muito usada em pesquisa eleitoral 
onde são mostrados por meio de lista ou disco os candidatos para que sejam apontados pelosonde são mostrados por meio de lista ou disco os candidatos para que sejam apontados pelos 
entrevistados.

ENCADEADA/RAZÃO

A segunda pergunta depende da resposta da primeira, uma resposta sempre vai depender da 
anterior. Ex: O sr mora em casa própria financiada? (sim) (não) // Caso (sim) Qual a entidade 
financiadora?

PERGUNTAS COM ORDEM DE PREFERÊNCIA
Em pesquisa são as perguntas cuja resposta dada pelo entrevistado devem estabelecer uma 
ordem de prioridade/preferência. Ex. Ordene as marcas de 1 a 5 pelo seu nível de preferência 
pessoal sendo: 1 grande preferência / 5 pouca ou nenhuma preferência.

(   )  HP   (   ) COMPAQ   (    ) APPLE   (   ) MEGAWARE   (   ) CCE

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

O Critério de Classificação Sócio-Econômica 

Brasil,  enfatiza sua função de estimar o poder 

de  compra das pessoas e famílias urbanas, 

abandonando a pretensão de classificar a 

população em termos de “classes sociais”. A p p ç

divisão de mercado definida é de classes 

econômicas.
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

PROCEDIMENTO NA COLETA DOS ITENS

É importante e necessário que o critério seja aplicado de forma uniforme e precisa. Para 

t t é f d t l t d i t l t d fi i õ di t it dtanto, é fundamental atender integralmente as definições e procedimentos citados a 

Seguir. Para aparelhos domésticos em geral devemos :

Considerar os seguintes casos:

Bem alugado em caráter permanente

Bem emprestado de outro domicílio há mais de 6 meses

Bem quebrado há menos de 6 meses

Não considerar os seguintes casos

Bem emprestado para outro domicílio há mais de 6 meses

Bem quebrado há mais de 6 meses

Bem alugado em caráter eventual

Bem de propriedade de empregados ou pensionistas

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

Televisores

Considerar apenas os televisores em cores. Televisores de uso de empregados 

Domésticos (declaração espontânea) só devem ser considerados caso tenha(m) sido 

adquirido(s) pela família empregadora.

Rádio

Considerar qualquer tipo de rádio no domicílio, mesmo que esteja incorporado a outro 

Equipamento de som ou televisor. Rádios tipo walkman, conjunto 3

em 1 ou micro-systems devem ser considerados, desde que possam sintonizar as 

emissoras de rádio convencionais. Não pode ser considerado o rádio de automóvel.
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

Banheiro

O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. Considerar todos os banheiros 

l b itá i i l i d d d l li d f de lavabos com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os localizados fora de casa e 

os da(s) suíte(s). Para ser considerado, o banheiro tem que ser privativo do domicílio. 

Banheiros coletivos (que servem a mais de uma habitação) não devem ser 

considerados.

Automóvel

Não considerar táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo usado 

i id d fi i i V í l d i (l fi i l) ã dpara atividades profissionais. Veículos de uso misto (lazer e profissional) não devem ser 

considerados.

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

Empregada doméstica

Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, aqueles que trabalham pelo menos 

5 di d ã Nã d i l i b bá5 dias por semana, durmam ou não no emprego. Não esquecer de incluir babás, 

motoristas, cozinheiras, copeiras, arrumadeiras, considerando sempre os mensalistas.

Note bem: o termo empregados mensalistas se refere aos empregados que trabalham no 

domicílio de forma permanente e/ou continua, pelo menos 5 dias por semana, e não ao 

regime de pagamento do salário.

Máquina de Lavar

C id á i d l á i á i / iConsiderar máquina de lavar roupa, somente as máquinas automáticas e/ou semi-

Automáticas. O tanquinho NÃO deve ser considerado.

Videocassete e/ou DVD

Verificar presença de qualquer tipo de vídeo cassete ou aparelho de DVD.
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

Geladeira e Freezer

No quadro de pontuação há duas linhas independentes para assinalar a posse de 

l d i f ti t A t ã á li d d f i d d tgeladeira e freezer respectivamente. A pontuação será aplicada de forma independente:

Havendo geladeira no domicílio, independente da quantidade, serão atribuídos os pontos 

(4) correspondentes a posse fé geladeira; Se a geladeira tiver um freezer incorporado –

2ª. porta – ou houver no domicílio um freezer independente serão atribuídos os pontos 

(2) correspondentes ao freezer.

As possibilidades são:

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

A Pirâmide Sócio-Ecônomica
> Não existem cortes naturais 

na distribuição de renda

P ã i

Pontuação e Classes
nas Regiões Metropolitanas

> Portanto, não existe uma 

única técnica para 

encontrar os 

cortes “corretos”.

> Uma questão de 

conveniência do usuário.
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Este critério foi construído para definir grandes classes que atendam às necessidades de 

t ã ( d i iti ) d d i i d Nã dsegmentação (por poder aquisitivo) da grande maioria das empresas. Não pode, 

entretanto, como qualquer outro critério, satisfazer todos os usuários em todas as 

circunstâncias. Certamente há muitos casos em que o universo a ser pesquisado é de 

Pessoas, digamos, com renda pessoal mensal acima de US$ 30.000. Em casos como esse, 

o pesquisador deve procurar outros critérios de seleção que não o CCEB.

A outra observação é que o CCEB, como os seus antecessores, foi construído com a 

ili ã d é i í i b b i l iutilização de técnicas estatísticas que, como se sabe, sempre se baseiam em coletivos. 

Em uma determinada amostra, de determinado tamanho, temos uma determinada

probabilidade de classificação correta, (que, esperamos, seja alta) e uma probabilidade 

de erro de classificação (que, esperamos, seja baixa). O que esperamos é que os casos 

Incorretamente classificados sejam pouco numerosos, de modo a não

distorcer significativamente os resultados de nossa investigação.

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

N h ité i t t t t lid d b áli i di id l Afi õNenhum critério, entretanto, tem validade sob uma análise individual. Afirmações 

freqüentes do tipo “...conheço um sujeito que é obviamente classe D, mas pelo critério é 

classe B...” não invalidam o critério que é feito para funcionar estatisticamente. Servem 

porém, para nos alertar, quando trabalhamos na análise individual, ou quase individual, 

de comportamentos e atitudes (entrevistas em profundidade e discussões em grupo 

respectivamente). Numa discussão em grupo um único caso de má classificação pode pôr 

a perder todo o grupo. No caso de entrevista em profundidade os prejuízos são ainda 

i ób i Alé di i li i d fi i ã d lmais óbvios. Além disso, numa pesquisa qualitativa, raramente uma definição de classe 

exclusivamente econômica será satisfatória.
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

P t t é d f d t l i tâ i t d d t h iê i dPortanto, é de fundamental importância que todo o mercado tenha ciência de que o 

CCEB, ou qualquer outro critério econômico, não é suficiente para uma boa classificação 

em pesquisas qualitativas. Nesses casos deve-se obter além do CCEB, o máximo de

informações (possível, viável, razoável) sobre os respondentes, incluindo então seus 

comportamentos de compra, preferências e interesses, lazer e hobbies e até 

características de personalidade.

U ã di i l d iê i d C i é i d Cl ifi ã ô iUma comprovação adicional da conveniência do Critério de Classificação Econômica 

Brasil é sua discriminação efetiva do poder de compra entre as diversas regiões 

brasileiras, revelando importantes diferenças entre elas

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

< 2008/2010

2000/2003>
ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
www.abep.org – abep@abep.org 
Dados com base no Levantamento Sócio Econômico – 2000 - IBOPE 
Dados com base no Levantamento Sócio Econômico – 2010 - IBOPE 



8/5/2011

18

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

Visite: www.emvbase.com

A obra Pesquisa em Marketing e 
Publicidade - Aula 1 de Eric 
Viana foi licenciada com uma 
LicençaCreative Commons -
Atribuição - Uso Não-Comercial -
Partilha nos Mesmos Termos 3.0 
Não Adaptada.
Podem estar disponíveis permissões

Email: eric@emvbase.com

Twitter: @emvbase

Facebook: facebook.com/emvbase

Podem estar disponíveis permissões 
adicionais ao âmbito desta licença 
em http://www.emvbase.com

Linkedin: linkedin.com/in/ericviana

Google: emvbase


