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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito de um estágio curricular efectuado para a 

licenciatura em Ciências da Comunicação, que teve lugar na empresa Consumer Channel, com início 

no dia 2 de Outubro de 2012 e final a 30 de Maio de 2013. 

 A oportunidade de estagiar nesta empresa de estudos de mercado desde logo me agradou, 

uma vez que o Marketing é sem dúvida uma área de grande interesse para mim, pois sempre me 

fascinou a forma como os investigadores da área estudam os comportamentos humanos nas mais 

diversas situações, mesmo aqueles que são inconscientes, bem como a forma como os influenciam. 

 Para o desenvolvimento deste relatório, foi escolhida a pergunta de partida “Estudos de 

Mercado: quais as etapas e como se desenvolvem até à decisão final?”, por esta possuir a 

abrangência necessária para realizar um estudo acerca dos pressupostos teóricos da pesquisa de 

Marketing e, ao mesmo tempo, permitir a inclusão de alguma da experiência pessoal adquirida ao 

longo do estágio e do contacto próximo com diversas metodologias e com os próprios clientes, o que 

me possibilitou uma melhor noção do funcionamento do mercado. 

É recorrente o uso dos termos Estudo de Mercado ou Marketing Research por vários autores 

que dissertam acerca da temática do Marketing e dos seus envolventes. Entre aqueles que abordam 

mais especificamente os estudos de mercado, parece existir algum consenso no que toca à grande 

importância que estes ocupam nas organizações que seguem uma lógica de Marketing (são exemplo 

dessa visão autores como Oliveira, 2012; Ribeiro, 2012; Lopes, 2010; Kotler et al., 1999; Lindon et al, 

1999; Blankenship et al., 1998). 

 No que respeita à estrutura do trabalho, no primeiro capítulo é realizada uma 

contextualização teórica do conceito de estudos de mercado e da sua utilização no Marketing, que 

inclui ainda, em forma de subcapítulos a operacionalização de alguns conceitos-chave importantes 

para o desenvolvimento e compreensão do trabalho da empresa, da explicação dos objectivos de 

estágio, da explicação metodológica e algumas considerações acerca da ética nos estudos de 

mercado. O segundo capítulo respeita à apresentação uma breve apresentação da empresa na qual 

o estágio foi realizado, que por sua vez está subdividido em vários subcapítulos, onde são 

apresentados os objectivos do estágio, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho e 

as actividades desenvolvidas no interior da empresa de estágio.  

 No terceiro capítulo, denominado “A Prática dos Estudos de Mercado”, é apresentada a visão 

das investigadoras de estudos de mercado em termos qualitativos, responsáveis pela Consumer 

Channel e é baseado numa entrevista com as mesmas, onde são abordados temas como a relação 

empresa-cliente, tipos de estudos de mercado (qualitativos e quantitativos), o mercado português e o 

próprio perfil do investigador qualitativo. 
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1. OS ESTUDOS DE MERCADO E O MARKETING 

 

Tendo em conta os propósitos de estudo deste trabalho, faz sentido que sejam 

contextualizados teoricamente os conceitos “Estudos de Mercado” e de “Marketing”, sendo que é 

exactamente isso que é feito neste capítulo.  

Foram escolhidos estes termos por estes estarem intimamente ligados e até mesmo 

interdependentes, uma vez que dificilmente seria possível construir uma estratégia de Marketing 

adequada sem conhecer e perceber minimamente as ambições e os desejos daqueles para quem 

esta é realizada. Desta forma, para que uma organização possa estar verdadeiramente ligada a uma 

cultura virada para o Marketing, esta necessita de informação que, por sua vez, pode ser recolhida e 

tratada internamente ou externamente através de empresas de estudos de mercado contratadas para 

o efeito. 

Muitas vezes utilizados com o mesmo propósito, diversos autores fazem uma distinção entre 

Marketing Research e Market Research (mais frequentemente utilizado como estudo de ordem mais 

quantitativa relacionada com o estudo do mercado, quotas, e capacidade de penetração em 

mercados de ordem estatística), contudo, não é ambição deste trabalho discutir as ambiguidades dos 

termos, pelo que Marketing Research será aqui frequentemente utilizado com o mesmo significado de 

Estudos de Mercado.  

 Para Lopes (2010:27) os estudos de mercado podem ser definidos como: “o processo 

sistemático e objectivo de recolha e consequente fornecimento da informação necessária e 

indispensável para a tomada de decisão(ões) por parte da gestão/direcção de marketing.” O 

Marketing Research (estudos de mercado) abrange uma grande variedade de actividades, desde a 

análise de mercado preferencial, passando pelas quotas de mercado, até estudos de satisfação do 

cliente (Kotler, et al.,1999:320). Uma empresa pode realizar essa pesquisa através de um 

departamento interno criado para o efeito ou pode contratar uma empresa externa para levar a cabo 

total ou parcialmente a tarefa (Kotler, et al., 1999:320). 

 

  

 

 

 

 

Desta forma, na visão de Oliveira (2012:43), a função dos estudos de mercado é “definir qual 

a informação necessária para atingir o(s) objectivo(s) em estudo, desenhar os métodos de recolha da 

Figura 1 - Etapas do Processo de Marketing Research 

 

Fonte: (Kotler, et al.:1999) 
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informação, gerir e implementar os procedimentos de recolha de dados, analisar os resultados e 

comunicar as conclusões da investigação e as suas possíveis consequências.” A recolha de 

informação efectuada é explicada pela necessidade de implementar estratégias de Marketing 

adequadas para enfrentar a concorrência e para ir de encontro às expectativas dos consumidores 

(Kotler et al., 1999:44). Para a American Marketing Association (2007), Marketing Research pode ser 

definido como a “função que liga o consumidor, cliente e público ao comerciante através de 

informação - informação utilizada para identificar e definir problemas e oportunidades de Marketing.”  

Na sua origem, os estudos de mercado preocupavam-se essencialmente em encontrar 

formas de aumentar o número de vendas das empresas, sem especial preocupação em conhecer as 

motivações do consumidor, assim utilizavam-se auditorias de loja e recorria-se a estudos de painéis 

de consumidores como fontes primordiais para recolha de informação (Kotler, 2003:115). Com o 

passar do tempo, esse cenário alterou-se consideravelmente e começaram a surgir técnicas como as 

reuniões de Focus Group, observação directa e indirecta e entrevistas aprofundadas, que permitem 

conhecer os consumidores, não só como um todo, mas também a nível individual (Kotler, 2003:115-

116). 

Cabe aos responsáveis de Marketing identificar as informações de que necessitam para que 

possam tomar decisões de Marketing, a natureza das informações é diferente consoante o problema 

que se pretende resolver e estas podem ser divididas em quatro categorias: as características 

externas dos consumidores, os comportamentos de consumo, de compra e de utilização dos media, 

as atitudes e os processos de decisão de compra (Lindon, et al.: 1999:64-67). 

Em Portugal, e segundo dados disponibilizados por Graça Sá da Bandeira, secretária de 

Direcção da APODEMO – Associação Portuguesa de Empresas de Estudos de Mercado e Opinião –, 

actualmente, são cerca de 70 as empresas que realizam estudos de mercado, sendo que dezassete 

são empresas de estudos de mercado associadas directamente à APODEMO. Estima-se que o valor 

desta indústria seja de 120 milhões de euros, dos quais 79 milhões serão de empresas associadas à 

APODEMO. 

 Dentro dos estudos de mercado existe uma grande variedade de subdivisões, as diferenças 

entre cada subgrupo surgem por naturezas e âmbitos distintos. José Lopes (2010:30) divide-os a 

partir da sua natureza e do seu âmbito. A natureza de um estudo de mercado é usada para identificar 

o conteúdo da informação que poderá estar relacionada com conceitos de compreensão (Porquê? 

Motivações? Atitudes? Comportamentos?) ou factuais (Quem? O quê? Como? Quando? Onde?). Por 

sua vez, o âmbito identifica o grau de validade estatístico da informação, esta está depende da 

dimensão da amostra inquirida e pode ou não ter validade estatística.  

A informação não tem validade estatística quando esta é recolhida a partir de amostras de 

reduzida dimensão (geralmente abaixo de 50 elementos), sendo “meramente indicativa de pistas ou 

tendências de opinião” (Lopes, 2010:30); tem validade estatística “quando recolhida junto de 

amostras de médias dimensões (geralmente junto de 100 a 250 elementos) ou de grandes dimensões 

e que permite a tomada de decisões por parte do marketing” (Lopes, 2010:30). Desta forma é 
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possível fazer a distinção entre estudos qualitativos puros, estudos quantitativos e estudos 

qualitativos. “Um estudo cuja natureza está correlacionada com a compreensão e de âmbito sem 

validade estatística, denomina-se estudo qualitativo puro; um estudo cuja natureza está relacionada 

com o factual e de âmbito com validade estatística, denomina-se estudos quantitativos; um estudo 

cuja natureza está correlacionada com a compreensão e de âmbito com validade estatística, 

denomina-se estudo qualitativo – quantificado (Lopes, 2010:30).  

No que respeita ao trabalho aqui apresentado, o enfoque essencial será nos estudos de 

ordem qualitativa pura e qualitativa–quantificada, estas são as tipologias mais utilizadas pela empresa 

de estudos de mercado na qual realizei o estágio curricular e, portanto, serão estudadas mais 

detalhadamente. 

Os estudos de mercado estão estritamente relacionados ao Marketing das empresas ou 

organizações, auxiliando este a avaliar qualitativa e quantitativamente as preferências dos 

consumidores, medição do efeito das acções de Marketing realizadas e hábitos e comportamentos da 

clientela em relação às variáveis do marketing-mix (Lopes, 2010:27). Dada esta estreita relação, 

torna-se importante a contextualização do conceito de Marketing. 

A definição de Marketing não é estática nem imutável, tendo sofrido ao longo da sua 

existência várias alterações, decorrentes da necessidade de adaptação às diferentes realidades que 

os mais variados factores, impulsionados pela evolução, vão proporcionando. Numa primeira fase, 

considerada até ao final do século XIX, poder-se-ia afirmar que o Marketing era traduzível em vendas, 

sendo que, em última análise, este era acessório (Kotler e Armstrong, 2003:14). A tónica estava 

centrada na capacidade produtiva, numa visão bastante limitada onde os clientes surgiam em último 

plano.  

Foi “a complexidade do ambiente tecnológico, económico e concorrencial que conduziu 

progressivamente a empresa a criar desde logo, e posteriormente a reforçar, a função de marketing” 

(Lambin, 2000:15). Na segunda metade do século XX as empresas começam a tomar consciência da 

sua importância, sendo que o Marketing adquiriu funções alargadas (divididas em Marketing de 

Estudos onde se incluem o Estudo de Mercado, o Estudo da Posição Concorrencial e o Controlo de 

Eficácia das Acções de Marketing; o Marketing Estratégico e o Marketing Operacional) e colocadas 

ao mesmo nível das direcções de finanças ou recursos humanos. As empresas invertem a sua 

organização e consagra-se o “primado do cliente” em que as decisões são tomadas com base nos 

níveis mais próximo deste (Lindon et al.,1999:25-26).  

 O cliente ganha assim um papel fundamental sendo que “hoje em dia, a atitude do Marketing 

é, pois, a de conhecer o consumidor, para se lhe adaptar e o influenciar. Para conhecer o 

consumidor, os Estudos de Mercado têm um papel relevante, sendo actualmente indispensáveis para 

preparar uma acção de Marketing” (Oliveira, 2012:38). Nesse sentido, os estudos de mercado, 

independentemente da sua natureza, têm como principal função a fundamentação das decisões de 

Marketing, desta forma a natureza das informações a recolher decorre necessariamente do problema 

a resolver (Lindon et al, 1999:64). 
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Não existe consensualidade entre os vários autores deste conceito, dada a abrangência que 

este exige. Sendo que, apesar das similaridades existentes, cada definição difere das restantes, 

acrescentando ou modificando uma ideia. Seguem-se alguns exemplos: 

Numa possível definição de Marketing, este é considerado “como um processo administrativo 

e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio de criação, oferta 

e troca de produtos e valor com os outros” (Kotler e Armstrong, 2003:3).  Numa abordagem um pouco 

mais simples, o Marketing pode ser definido como o “conjunto de meios de que dispõe uma empresa 

para vender os seus produtos aos seus clientes com rendibilidade” (Lindon et al., 1999:3). 

Segundo a American Marketing Association, “Marketing é a actividade, conjunto de 

instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para 

consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral”, sendo esta uma definição amplamente 

reconhecida e divulgada por diversos autores. 

 

1.1 OS CONCEITOS-CHAVE DOS ESTUDOS DE MERCADO 

  

 Com o objectivo de melhor compreender o conceito de Estudos de Mercado, são a seguir 

apresentados e operacionalizados alguns dos termos mais utilizados na realização dos ditos estudos. 

A operacionalização dos conceitos aqui realizada contribui para uma maior compreensão e melhor 

contextualização do trabalho.  

ESTRATÉGIA DE MARKETING 

A Estratégia de Marketing pode ser vista como as acções realizadas para atingir 

determinados objectivos e é desenhada tendo em conta os concorrentes (Lindon, et al., 1999:434). O 

objectivo desta estratégia deve estar em conformidade com as necessidades dos clientes actuais e 

dos potenciais clientes (Ferrel e Hartline, 2011:152). Pode ser definida em quatro graus (gamas de 

produtos de uma mesma família, segmento de mercado ou uma categoria de clientela particularmente 

interessante para a empresa e a um produto ou a uma marca particulares (Lindon et al., 1999:434).  

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MARKETING 

Para Ribeiro (2012:108) o Sistema de Informação de Marketing constitui “uma estrutura 

articulada e continuada de pessoas, equipamentos e procedimentos, desenhada para recolher, 

classificar interpretar e distribuir informação pertinente, tempestiva e correcta para uso de quem toma 

a decisão de gestão e controle de Marketing.” Pode ser dividido em Marketing Intelligence, quando 

utiliza informação interna da organização como análise de encomendas e vendas, gestão de 

contactos ou tratamento de bases de dados, e em Marketing Research através de pesquisa de dados 

secundários e de pesquisa directa, normalmente através de estudos de mercado (Ribeiro, 2012:108). 
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FOCUS GROUP  

Focus Group é uma discussão conduzida por um moderador treinado de forma não 

estruturada e natural com um pequeno grupo de participantes. O moderador lidera e desenvolve a 

discussão” (Malhotra e Birks, 2007:182). O tamanho destas reuniões varia entre os 6 e 10 membros, 

e não dura mais do que duas horas, durante este tempo os participantes respondem às perguntas 

realizadas pelo moderador ao mesmo tempo que debatem entre si as diferentes formas de ver os 

diversos assuntos propostos (Kotler, 2003:116). Por norma estas sessões são gravadas para 

posterior análise, esta pode ser mais ou menos exaustiva consoante o estudo em causa e os 

resultados obtidos não podem ser extrapolados para a generalidade da população (Kotler, 2003:116). 

 

MÉTODO DE OBSERVAÇÃO 

Para Lopes (2010) o método de observação “assenta essencialmente na observação exercida 

junto/sobre o público-alvo sob investigação, normalmente em pontos de venda (produtos de grande 

consumo/consumo corrente) ou em/junto a balcões de atendimento (serviços) e que irá permitir a 

tipificação dos seus comportamentos e atitudes.” 

 

ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

A entrevista em profundidade “é uma técnica de pesquisa qualitativa, que envolve a 

realização intensiva de entrevistas individuais com um pequeno número de respondentes para 

explorar as suas perspectivas acerca de uma ideia em particular, programa ou situação” (Boyce e 

Neale, 2006:3). A responsabilidade do guião deve ser da empresa de estudos de mercado contratada 

para o efeito, as entrevistas deverão ter lugar em casa ou no emprego (no caso de um público-alvo 

bastante específico) e a duração média vai de uma hora a uma hora e meia; deve ser registada num 

gravador ou em folhas adequadas para o efeito (Lopes, 2010:35). 

 

              PESQUISA QUANTITATIVA  

O glossário online da ESOMAR descreve a pesquisa quantitativa como “a colecção 

(estatisticamente) de grandes amostras de dados quantitativos e geralmente alguma forma de análise 

estatística. A pesquisa quantitativa é frequentemente usada para justificar os resultados de pesquisa 

qualitativa.” Desk Research e pesquisa baseada em inquéritos por sondagem são os dois tipos de 

pesquisa qualitativa mais utilizados (Lopes, 2010:34). 
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PESQUISA QUALITATIVA  

O glossário online da ESOMAR define pesquisa qualitativa como “o uso de técnicas 

exploratórias não estruturadas (como discussões em grupo e entrevistas em profundidade) que são 

baseadas em amostras estatisticamente pequenas de modo a perceber um problema mais 

aprofundadamente.” Consiste numa pesquisa que normalmente procura a compreender e significado 

dos fenómenos observados, para isso interpreta as informações recolhidas na perspectiva dos 

interlocutores de maneira a investigar as suas motivações, atitudes, intenções e comportamentos 

(Lopes, 2010:32). 

 

1.2 ÉTICA NOS ESTUDOS DE MERCADO 

 

 Uma vez que os estudos de mercado lidam com dados e informação respeitantes a um 

variado número de pessoas, muitos deles confidenciais, existem códigos que visam regular as 

condutas e a actuação destas organizações de forma a proteger os dados individuais, a própria 

organização realizadora dos estudos de mercado e também as organizações que requerem os 

serviços prestados pelas empresas de estudos. Na seguinte tabela estão contidos os principais 

códigos e directivas reguladoras dos estudos de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Códigos Aplicáveis ao Marketing Research 

Fonte: Ribeiro, 2012:136 
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Segundo Ribeiro (2012:136) os objectivos destes códigos em geral são os de responsabilizar 

inquiridos, clientes e investigadores e visam fazer a regulação das empresas de estudos de mercado 

de modo a garantir a privacidade e confiança dos envolvidos, a aquisição de informação de interesse. 

Na tabela é possível distinguir os códigos seguidos Marketing Research. 

Focando a questão no caso português, os estudos de mercado são essencialmente regulados 

pela APODEMO, esta é membro da EFAMRO (European Federation of Market, Social and Opinion 

Research Agency Trade Associations) e segue o Código ICC/ESOMAR (International Chamber of 

Commerce/European Society for Opinion and Marketing Research) que “estabelece os princípios 

éticos básicos da actividade, abrangendo investigadores e clientes.” 

Como é possível verificar no website oficial da associação, esta foi criada para “promover a 

confiança nos estudos de mercado e opinião, junto dos seus utilizadores e do público em geral” e 

para “contribuir para o estabelecimento de elevados padrões de qualidade e éticos, definindo códigos 

de conduta para o sector”. Esta associação integra actualmente a maioria das empresas com 

relevância para o sector dos estudos de mercado; este “valerá cerca de 55 milhões de euros e os 

associados da APODEMO representam, cerca de 80% deste valor.”  

Os dois códigos próprios da APODEMO (CODEMO: Código Português para Estudos de 

Mercado e Opinião e Código de Conduta dos Profissionais de Estudos de Mercado e de Opinião 

relativo ao tratamento de Dados Pessoais), seguem os princípios contidos no Código Internacional 

ICC/ESOMAR, contudo, as normas constantes no segundo código enunciado “prevalecem sobre as 

directivas do Código ICC/ESOMAR” tal como indicado no próprio documento. 

É possível verificar que os estudos de mercado são uma actividade bastante regulada, tal 

facto advém da sensibilidade necessária quando se contacta com dados confidenciais provenientes 

dos vários participantes e com questões éticas que podem ser levantadas, definindo assim um limite 

na acção destas investigações e ainda promovendo o “zelo pela confiança do público, sem utilizar a 

«máscara» dos estudos de mercado para obter outro tipo de informação ou fazer divulgação de 

produtos e serviços” (Ribeiro, 2012:136). 
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2. CONSUMER CHANNEL 

 

A Consumer Channel é uma empresa de estudos de mercado, especializada na área dos 

qualitativos e de investigação estratégica. Nestas áreas. É responsável por projectos nas áreas de do 

Marketing Research e comunicação desenvolvidos para diversas marcas e empresas nacionais tais 

como o Continente, a PT, e a ACP bem como a Renault, a Carlsberg e o Intermarché a nível 

internacional. 

A empresa foi fundada em Maio de 2001 com o nome Web Channel por duas técnicas 

seniores dotadas de uma vasta experiência na área de investigação, Ana Freire e Madalena Lupi que, 

para além da realização dos estudos encomendados pelos clientes, asseguram a gestão da empresa. 

Esta oferece serviços de pesquisa de mercado que possibilitam às marcas e às empresas um melhor 

conhecimento dos seus consumidores de maneira a que possam ajustar as estratégias de Marketing 

e comunicação da forma mais eficiente aos seus produtos e serviços, aliando uma longa experiência 

no mercado a uma “atitude diferente, criativa e inovadora”, tal como é afirmado no website da 

empresa 

  Seguindo o código ESOMAR (European Society of Marketng Research), a Consumer 

Channel tem vindo a acumular ao longo dos anos experiência em várias áreas de investigação, mais 

concretamente em imagem e posicionamento de marca, avaliação e diagnóstico da marca (através 

de brand check e brand essence), laboratório de conceitos, nome e logótipo, comunicação, packaging 

(embalagem e rótulo) e, finalmente, análise e avaliação de sites). 

Tendo realizado estudos com vários tipos de público-alvo, a Consumer Channel tem uma 

experiência mais longa com jovens e crianças; com o primeiro target trabalhou essencialmente 

marcas de bebidas, telemóveis e fast food; para os estudos com crianças foi desenvolvida uma 

parceria iniciada em 2005 com a empresa Zero a Oito (especialista em eventos, acções promocionais 

e comunicação junto desta target).  

A empresa oferece produtos que podem ser divididos em seis categorias distintas de modo a 

adequar a oferta às necessidades de vários tipos de clientes. A primeira tem por nome “Consumer 

Lab”, composto por um estudo periódico e contínuo que tem como objectivo a manutenção de um 

contacto próximo e prolongado com o target de uma marca. A segunda é denominada “Work Lab”, 

sendo esta composta por sessões de trabalho com consumidores, clientes e researchers, de modo a 

conseguir adequar e afinar as acções de Marketing e de comunicação de uma forma eficiente e 

inovadora. Em terceiro lugar, o “Raio X” tem como função encontrar rapidamente informações 

necessárias para tomadas de decisão, com custos mais reduzidos. “Flash” é a quarta oferta 

disponível, esta coloca o foco no consumidor e tem como propósito principal captar a realidade deste 

com base na observação do ambiente em que se move. A quinta modalidade, “3DL”, serve-se de 

uma visão tripartida entre consumidor, não consumidor e gestor de marca para resolver questões 

com base no confronto entre as três realidades. Por último o “SDR – Strategic Desk Research” parte 
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da pesquisa e análise de informação já existente para uma reflexão estratégica sobre a marca, o seu 

produto e o seu mercado. 

Em termos de estudos qualitativos, área de especialidade da empresa, todos eles são 

realizados, desde o trabalho de campo, passando pela análise de informação até à elaboração do 

relatório final, pelas técnicas seniores responsáveis pela empresa. Para a execução destes estudos 

são utilizadas diversas técnicas e metodologias de recolha de informação, incluindo: entrevistas 

individuais aprofundadas, entrevistas duais, reuniões Focus Group, observação no ponto de venda, 

dos comportamentos de consumo, entre outros, compras acompanhadas, reportagens (fotografias e 

texto), etnografia, técnicas associativas e projectivas (retracto chinês, colagens, filoxera, 

personificação, entre outras) e mapas de posicionamento. 

Embora a especialidade da Consumer Channel penda essencialmente para estudos 

qualitativos, a empresa também realiza estudos quantitativos. Para os realizar assegura a elaboração 

do questionário, a supervisão de todo o trabalho de campo (realizado através de subcontratação) e 

efectua a análise da informação recolhida. 

 

2.1 OBJECTIVOS DE ESTÁGIO  

  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, proponho-me a responder à seguinte questão 

de partida: 

 

 “Estudos de Mercado: quais as etapas e como se desenvolvem até à decisão final?” 

 

Para dar resposta à pergunta acima apresentada, defini os seguintes objectivos de estágio: 

Observar e compreender como são desenvolvidas as actividades dentro de uma 

empresa de estudos de mercado; 

Compreender como e quando são utilizadas determinadas metodologias para estudar 

o mercado; 

Perceber a dinâmica de comunicação entre a empresa de estudos de mercado e o 

cliente;  

Verificar a aplicação prática dos vários conceitos teóricos relacionados com o 

Marketing; 

Compreender as etapas de um estudo de mercado desde o seu início até à 

elaboração das conclusões. 



ESTUDOS DE MERCADO: QUAIS AS ETAPAS E COMO SE DESENVOLVEM ATÉ À DECISÃO FINAL? 

André Calado | 13 
 

2.2 METODOLOGIA 

 

De modo a cumprir os objectivos que acima propus, serão utilizadas técnicas não 

documentais, de observação participante e não participante, e técnicas documentais. 

Todo o estágio se constituiu como uma forma de observação participante, na qual recorri à 

observação, recolhendo informações e conhecimentos sem no entanto ter que fazer perguntas 

directamente (Quivy e Campenhoudt, 2008:164). Essas informações foram cuidadosamente 

registadas num diário de estágio, bem como todas as actividades realizadas a cada dia, que serve de 

suporte à elaboração do presente relatório.  

Mas um “investigador de campo nunca é, efectivamente, apenas um observador participante. 

É simultaneamente um entrevistador activo, um analista que contrasta, sobre os mesmos temas, os 

dados produzidos, a partir de inquéritos, documentos, observação e experiência participativa” 

(Moreira, 2007:179). Assim sendo, eu não fugi à regra, tendo também recorrido à colocação directa 

de questões que me pareciam pertinentes para a compreensão das diversas situações, ou seja, 

recorrendo à técnica de observação não participante, o que se traduz numa intervenção exterior na 

minha produção de informação (Quivy e Campenhoudt, 2008:164). 

De modo a obter mais informações que me ajudem a responder à pergunta de partida, 

realizei uma entrevista – “a técnica mais utilizada na investigação social (...) porque é tão próxima da 

arte de comunicação” (Moreira, 2007:203) – semiestruturada às responsáveis pela empresa 

Consumer Channel. A escolha deste tipo de método qualitativo em específico deve-se ao facto de o 

mesmo permitir a elaboração de questões de resposta livre ou aberta, que podem ser alteradas no 

decorrer da entrevista de acordo com o seu rumo (Moreira, 2007:206). 
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2.3 ACTIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

Segundo Lopes (2010:25), Independentemente dos objectivos de cada um dos estudos 

realizados, é possível dividir os estudos qualitativos em oito etapas distintas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA I - Um Estudo de Mercado por norma não se inicia sem que exista um pedido para a 

realização do mesmo por parte de algum cliente.  

ETAPA II - A empresa de estudos de mercado elabora e envia para o cliente interessado uma 

proposta contendo a metodologia a utilizar para o estudo encomendado. As próximas etapas apenas 

se desenvolvem caso o cliente aceite o proposto nesta etapa. 

ETAPA III - Após a aceitação da proposta por parte do cliente, torna-se necessário proceder 

à selecção e posterior convite dos participantes ou elementos a inquirir. No caso da Consumer 

Channel estas tarefas são delegadas através de contratação outsourcing de uma empresa 

especialista no recrutamento de pessoas através de um painel/base de dados. Contudo, o perfil dos 

indivíduos a recrutar dos painéis é escolhido pela empresa e adequado ao estudo que esteja em 

realização. 

ETAPA IV - Construção do guião ou do questionário semi-estruturado a aplicar nas etapas 

seguintes. A elaboração dos guiões obedece a determinados critérios consoante se destine a aplicar 

em entrevistas de Focus Group, entrevistas individuais ou entrevistas duais aprofundadas. Esta etapa 

 

Fonte: Lopes, 2010:76 

 

 

Tabela 2 - Etapas de Estudos de Mercado Qualitativos 
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é realizada em simultâneo com a anterior, ou seja, não é necessário que exista uma separação 

temporal entre as duas nem é desejável que uma seja realizada antes da outra.  

ETAPA V - Esta etapa está dependente da aprovação do guião e dos métodos de escolha 

dos participantes por parte do cliente. É nesta fase que se procede à aplicação em termos práticos 

das técnicas e guiões acordados entre a empresa que realiza o estudo e o cliente. Normalmente 

estas tomam a forma de discussões de grupo (Focus Group), entrevistas individuais ou duais e/ou 

utilização do método de observação. 

ETAPA VI - Nesta etapa procede-se à transcrição da informação recolhida através das 

técnicas referidas na anterior. A transcrição pode abranger a totalidade da entrevistas ou pode cingir-

se aos pontos centrais que se pretendem abordar na análise, para isso é possível recorrer, por 

exemplo, à construção de tabelas de análise com esse fim. 

ETAPA VII - A sétima etapa está dependente da recolha de informação e transcrição 

efectuadas nas etapas anteriores, sendo que é nesta altura é feita uma análise detalhada da 

informação contida em toda a pesquisa efectuada. 

ETAPA VIII - Após a análise aprofundada da informação recolhida, nesta última fase do 

processo do Estudo de Mercado é elaborada um documento onde se apresentam as descrições e 

conclusões ao cliente através da elaboração e apresentação do relatório final descritivo.  

 

O estágio curricular na Consumer Channel teve início em Outubro de 2012 e findou a 30 de 

Maio de 2013. Durante o período de estágio tive a oportunidade de acompanhar, com maior ou menor 

detalhe, o desenvolvimento de seis estudos de mercado e um workshop, todos eles de ordem 

qualitativa pois esta é a área de negócios da Consumer Channel. Foram eles: 

 

Estudo de Comunicação Publicitária, para uma marca de cafés; 

Estudo de motivações, atitudes e comportamentos do shopper de cerveja, para uma 

marca de cervejas; 

Workshop de Formação e Team Building, para uma insígnia de supermercados; 

Estudo de Conceito de CRM – Consumer Relationship Management, para uma marca de 

iogurtes; 

Estudo de Restyling de embalagem, para marca de iogurtes; 

Estudo de Conceito de um novo iogurte, para uma marca de iogurtes; 
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Estudo de motivações, atitudes e comportamentos do shopper  de águas com e sem 

gás, para uma marca de águas com gás. 

Todos estes estudos têm por base as oito etapas acima referidas, sendo que me foi dada a 

oportunidade de estar presente e participar no desenvolvimento de todas elas, mas de uma forma 

mais activa nas etapas IV, V, VI e VII. 

Juntamente com a restante equipa de estagiários, participei na construção de uma proposta 

para um estudo de mercado que, apesar de não ter tido efeitos práticos, serviu essencialmente em 

termos pedagógicos para o treino de realização deste tipo de documentos, tendo contribuído ainda 

para o documento de proposta enviado ao cliente pela empresa. 

A minha contribuição para a quarta etapa dos estudos de mercado, a  construção dos guiões 

ou questionários para a realização do estudo, baseou-se, juntamente com os restantes estagiários, 

na elaboração de dois guiões semi-estrturados distintos, um deles destinado a aplicar numa reunião 

de Focus Group e o segundo para aplicação numa entrevista aprofundada. Para tal, foi necessário o 

recurso à leitura e análise de guiões elaborados pela empresa anteriormente, bem como à pesquisa 

bibliográfica sobre o assunto. Para além da componente pedagógica da actividade, as perguntas 

criadas foram tidas em conta nos guiões que foram efectivamente aplicados nos estudos em causa. 

Aquando da aplicação dos questionários em si, ou seja durante a quinta etapa dos estudos de 

mercado, as minhas funções foram várias: 

RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE FOCUS GROUP E 

SECRETARIADO 

Durante as várias reuniões de Focus Group em que tive oportunidade de estar presente, 

fiquei encarregue de recepcionar os convidados participantes e de os dirigir à sala onde os mesmos 

iriam decorrer. As funções de secretariado das reuniões passaram essencialmente pela anotação das 

afirmações mais importantes acerca dos tópicos focados durante as reuniões bem como apontar as 

reacções dos participantes que seriam impossíveis de detectar através da posterior audição das 

reuniões, de modo a constituir uma ferramenta mais fácil e rápida de análise do que uma transcrição 

completa mais demorada 

APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS NO PONTO DE VENDA 

 Com o fim de melhor seleccionar os participantes em entrevistas individuais ou para observar 

mais eficazmente o comportamento do consumidor no ponto de venda foram aplicados alguns 

questionários no momento da compra. Para realizar esta tarefa foi necessário analisar o estudo em 

questão e os objectivos do mesmo e só então proceder à observação do comportamento do indivíduo 

inquirido na escolha de produtos no linear. Durante o tempo de estágio estes questionários foram 

aplicados no corredor das águas e no corredor das cervejas consoante o respectivo estudo. 
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ENTREVISTA APROFUNDADA APÓS COMPRA ACOMPANHADA 

Esta tarefa foi desenvolvida em duas circunstâncias diferentes. Numa primeira fase para 

conseguir alguma experiência neste tipo de entrevista acompanhei o percurso de compra de um 

colaborador do estudo tendo previamente registado os corredores existentes no ponto de venda e a 

sua localização. Assim, durante a compra acompanhada fui anotando o percurso realizado pelo 

shopper bem como os comportamentos demonstrados ao longo da compra previamente definidos 

num guião. A compra acompanhada foi seguida de uma entrevista aprofundada, nesta fase anotei os 

tópicos essenciais de modo a facilitar a transcrição sem ter especial interferência no seu desenrolar. 

 Numa segunda fase e, talvez na tarefa de maior importância e responsabilidade durante todo 

o estágio, foi-me atribuída a tarefa de realizar uma entrevista aprofundada bem como a compra 

acompanhada. Assim registei os aspectos mais relevantes durante toda a compra, tendo especial 

atenção os comportamentos demonstrados durante a escolha de água (objecto de estudo). Após esta 

tarefa efectuei uma entrevista aprofundada ao comprador, após me inteirar dos objectivos de estudo 

e dos pontos de maior interesse contidos no guião.  

Após realizadas as reuniões de Focus Group e entrevistas individuais e aprofundadas, fui 

responsável pelas suas transcrições completas ou orientadas (sexta etapa), tendo por base grelhas 

de análise que tinha de preencher com os aspectos mais interessantes para o estudo em causa. 

Findas as transcrições, tem início a sétima fase dos estudos de mercado: é necessário 

analisar a informação recolhida e essa foi outra das minhas funções. Esta passou, por exemplo, pela 

contagem e análise das respostas de cada participante em Focus Group, integrado nos mais diversos 

estudos. Analisei várias situações, desde avaliações atribuídas a uma determinada embalagem em 

teste ou de aspectos de agrado e desagrado em relação a determinada campanha publicitária, ainda 

em fase de pré-teste.  

Apesar de ter contribuído para a elaboração de relatórios finais dentro da empresa, 

principalmente através das análises efectuadas, não estive directamente ligado à redacção de 

nenhum para entrega ao cliente. Contudo, como tarefa pedagógica do estágio, juntamente com a 

restante equipa de estagiários, desenvolvi um relatório final, que foi utilizado pela empresa para 

completar o relatório final enviado ao cliente. 

De todas as actividades desenvolvidas durante o estágio, aquela que mais se destacou pelos 

seus contornos, foi a realização de um Workshop para uma marca de supermercados, pois não se 

tratava de um Estudo de Mercado per si, mas de um evento de Team Building e de Formação do 

Pessoal. Por se tratar da actividade mais diferenciadora das restantes, merece especial 

desenvolvimento. 

Tratou-se de um evento de Team Building na medida em que o Workshop envolvia o 

desempenho de actividades lúdicas (embora com um carácter informativo) que visavam fortalecer os 

laços informais entre os colaboradores da empresa (Sebastião, 2009:78). Os custos do Workshop 
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foram inteiramente suportados pela empresa que o encomendou e tornou-se uma fonte de 

observação da interacção entre os membros da própria marca de supermercados, da empresa que 

assegura a Publicidade da marca e ainda da empresa que desenvolve as funções de Relações 

Públicas e de um evento formativo, uma vez que o objectivo principal das actividades programadas 

ao longo do dia foi o de formar os membros da própria empresa que encomendou a realização do 

Workshop e os colaboradores da empresa (em termos de Publicidade e Relações Públicas).  

Para a prossecução do evento formativo o programa incluía tarefas que obrigavam os 

participantes (divididos em 4 equipas de trabalho distintas) a realizar compras conforme as 

expectativas do perfil de consumidor (shopper) que fora atribuído a determinada equipa. Após a 

compra cada equipa apresentou os motivos que levaram à escolha dos produtos comprados. 

A explicação do desenvolvimento deste Workshop será repartida por três momentos, o pré 

evento que contém os preparativos antes da ocorrência do evento; a execução do workshop que 

descreve a realização do workshop em si; e por fim o pós-evento onde é abordado como foi feita a 

avaliação e os materiais decorrentes da realização (do mesmo. 

 

PRÉ-EVENTO 

Para a preparação deste Workshop foi necessário recorrer a pesquisa qualitativa, 

nomeadamente através do estudo de quatro estereótipos de shoppers dos supermercado da marca 

que encomendou o evento. Desta forma, para o planeamento foi necessário um estudo qualitativo 

onde foram seguidas todas as oito etapas acima referidas, com algumas diferenças, nomeadamente 

quanto ao motivo de recolha de informações e à apresentação de resultados.  

A recolha serviu para definir os perfis necessários para o Workshop e a apresentação de 

resultados, em vez de ser feita como normalmente através de um relatório extenso com todas as 

informações possíveis, aconteceu de forma diluída ao longo do evento. Para traçar os quatro 

diferentes perfis dos consumidores de forma exacta foram utilizadas as seguintes técnicas: 

 

COMPRA ACOMPANHADA - A compra acompanhada foi gravada e mais tarde serviu como suporte 

audiovisual para que as equipas do Workshop pudessem compreender mais facilmente o perfil de 

shopper que teriam de simular. Através desta compra acompanhada foi possível perceber o 

comportamento (como por exemplo se compara preços, se escolhe marcas de distribuição ou marcas 

brancas ou se existem hesitações na escolha de determinados produtos) enquanto eram feitas 

questões e tiradas notas de todo o processo de compra. 

ENTREVISTA APROFUNDADA – Foi realizada uma entrevista a cada uma das quatro pessoas cujo 

perfil foi necessário traçar. Através dela foi possível recolher informações essencialmente sobre 
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hábitos de consumo e gestão de orçamento, tomada de decisão sobre a compra dos produtos e 

percepção da marca de supermercados em causa. 

MAPEAMENTO DO PERCURSO DO SHOPPER - Este mapeamento serviu de tópico para explorar 

durante a entrevista aprofundada e foi utilizado como mais uma fonte de percepção da escolha do 

percurso de compra acompanhada e para verificar as variações que existem em termos de percurso 

de compra entre os quatro perfis traçados. 

MAPEAMENTO DOS HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS PRÓXIMOS DO LOCAL ONDE  

DECORREU A COMPRA - Este mapeamento permitiu clarificar algumas das respostas dadas pelos 

indivíduos durante a entrevista aprofundada, nomeadamente aquelas em que referem frequentar 

mais que um super ou hipermercado por algum motivo. 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO WORKSHOP E DEFINIÇÃO DO 

PROGRAMA - Durante o planeamento e organização do Workshop todos aspectos foram 

pormenorizadamente pensados. Para esse efeito foi criado um programa que foi distribuído pelos 

participantes juntamente com outros materiais de apoio previamente preparados (onde estão 

incluídas também as informações acerca do perfil de consumidor destinado a cada equipa). Foi 

estudado o local do evento de maneira a que toda a logística se adaptasse ao espaço, às 

possibilidades e limitações que este oferecia. Também a recepção dos convidados foi pensada, bem 

como o restante material de apoio como os crachás identificativos e foram ainda atribuídas as 

funções ao pessoal de apoio, que desempenhou várias tarefas ao longo do Workshop. 

 

EXECUÇÃO DO WORKSHOP  

O evento teve início perto das nove e meia da manhã com todo o material pronto para 

distribuir a cada um dos participantes. Na recepção foi entregue a cada um dos participantes um 

crachá identificativo e fornecida informação acerca da equipa que deveriam integrar, sendo que a 

cada equipa coube o papel de pensar as decisões no local de compra conforme o perfil indicado.  

 Já no interior da sala do evento foi explicado aos participantes o programa e cada uma das 

quatro equipas assistiu a um vídeo com a descrição do perfil do comprador que devia “vestir a pele”. 

As actividades do Workshop tiveram a duração de cerca de sete horas. Foi dado algum tempo aos 

grupos para assimilarem toda a informação acerca do perfil do consumidor que deveriam ter em 

conta aquando da selecção dos produtos (previamente escolhidos pela organização) constantes na 

lista de compra.  

Hora e meia foi o tempo que os grupos tiveram à sua disposição para ir ao supermercado da 

marca que encomendou o Workshop por forma a realizar as compras escolhendo os produtos de 

acordo com o perfil de consumidor que havia sido seleccionado para cada grupo. O tempo foi 

cumprido salvo algumas excepções e cada um dos grupos começou a preparar as apresentações 
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que teriam início após um intervalo para almoço. Trocaram-se ideias sobre os porquês que levaram à 

escolha de determinados produtos em detrimento de outros.  

O debate continuou dentro de cada grupo enquanto se preparavam as apresentações que 

deveriam ser feitas no palco central para todos os grupos explicando os motivos dos produtos 

escolhidos por cada perfil de consumidor. 

Concluída a discussão e preparadas as apresentações, foi tempo de cada grupo mostrar aos 

restantes as suas ideias e explicações acerca dos produtos comprados com a lista de compras que 

que lhes tinha sido atribuída. Estas apresentações foram gravadas e posteriormente colocadas à 

disposição dos interessados para que o evento perdurasse no tempo para além do que se havia 

passado naquele dia. No final de cada apresentação, houve um debate sobre as escolhas de 

produtos de cada equipa. Posteriormente, as duas responsáveis pela realização do Workshop 

comentaram as escolhas de cada equipa, com base na pesquisa efectuada. 

Ao longo do evento apelou-se aos participantes que colocassem as suas sugestões na “caixa 

de sugestões”. Estas deveriam conter sugestões de melhorias aplicáveis ao ponto de venda do 

supermercado e dos produtos disponibilizados. Perto do final do evento foram exibidas e discutidas 

as sugestões, por parte dos próprios autores e comentadas pela restante audiência.  

O evento terminou com um pequeno resumo das sugestões propostas, com a entrega de um 

documento contendo a avaliação dada por cada participante e com o agradecimento a todos os 

participantes envolvidos.  

 

PÓS-EVENTO 

No rescaldo do evento foram analisados os resultados obtidos através das classificações 

atribuídas individualmente por cada participante em várias categorias. Esta avaliação foi importante 

para perceber os pontos de maior ou menor desagrado dos participantes e melhorar a preparação 

deste tipo de eventos no futuro por parte da empresa. Foram também agrupadas por categorias as 

sugestões deixadas na “caixa de sugestões”, enviadas posteriormente ao cliente que encomendou o 

Workshop, constituindo assim mais um contributo proveniente do evento.  
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3. A PRÁTICA DOS ESTUDOS DE MERCADO 

 

Este capítulo tem por base a entrevista feita às duas sócias fundadoras da Consumer 

Channel, Ana Freire e Madalena Lupi, escolhidas pelas suas competências e experiencia na área. 

Consiste num conjunto de elações que me foram possíveis retirar da mesma, tendo sido 

escolhida esta metodologia por possibilitar uma visão mais aproximada da realidade, uma visão por 

dentro do mercado. 

 

3.1 RELAÇÃO DA EMPRESA COM OS CLIENTES 

 

Quando uma empresa pretende encomendar um estudo à Consumer Channel, os primeiros 

contactos são normalmente feitos por e-mail, os quais são muitas vezes acompanhados do briefing 

do estudo, ou por telefone e só depois seguem as reuniões pessoais feitas no espaço físico da 

Consumer Channel.  

Os clientes gostam de estar presentes em todas as etapas do estudo, envolvendo-se no 

processo, até mesmo para aprender e ter noção de como tudo é feito, desde a recolha à análise de 

informação. 

Nos últimos anos, os clientes pedem cada vez mais rapidez na apresentação de resultados, 

sem no entanto comprometer a qualidade. As cedências feitas ao cliente em relação aos estudos 

nunca o são em termos metodológicos, ou seja, não tem que ver com a forma como a informação é 

recolhida, mas com a quantidade de informação recolhida, reduzindo, por exemplo, o número de 

reuniões de Focus Group, o que pode resultar em falhas de informação, ou reduzindo a profundidade 

e o tempo dedicado a algumas etapas dos estudos qualitativos. 

  No entanto, a partir da visão de Ana Freire, este facto não implica consequências tão graves 

quanto se poderia pensar, isto porque os clientes que aos quais se fazem este tipo de cedências 

fazem muitos estudos e possuem muita informação, as faltas de informação de um estudo, são 

facilmente colmatadas por outro. Não é possível cortar no tempo de realização de um estudo de base 

aprofundada quando o cliente nunca fez um estudo, ou faz poucos e muito espaçados no tempo, 

porque não se sabe nada sobre os seus consumidores e é preciso estudá-los e conhecê-los.  

Outra solução para redução de tempo de realização dos estudos passa por ter uma equipa 

alargada, contando por exemplo com a ajuda de estagiários, em que existe uma divisão de tarefas 

por todos os elementos, sendo que a integração de informação é hoje em dia feita mais rapidamente, 

em que a superficialidade da recolha é compensada pelo foco muito específico na recolha de 

determinada informação, sendo que todos os esforços são direccionados nesse sentido. 
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Para além das conclusões e da apresentação dos resultados dos estudos, os clientes pedem 

cada vez mais recomendações estratégicas, sendo que os responsáveis dos estudos de mercado 

desempenham um papel de consultoria direcionada para o seu problema. 

Ana Freire refere ainda que a relação com o cliente é construída ao longo do tempo e isso 

traduz-se numa maior fluidez de trabalho quando se tratam de clientes mais antigos pois a 

comunicação é mais fácil e rápida, ao passo que os novos clientes constituem sempre um grande 

desafio, obrigando a um estudo mais aprofundado do cliente, dos seus consumidores e uma atenção 

redobrada a uma série de detalhes, para não correr o risco de apresentar informações que o cliente já 

possui ou que não são relevantes para o seu negócio. 

Os próprios clientes, apesar de não serem exclusivos de determinada empresa de estudos de 

mercado, preferem também trabalhar com empresas que já conheçam os seus produtos, o seu 

negócio, poupando tempo a dar briefings e a pedir propostas, como a relação já está estabelecida, 

tudo se desenrola mais rapidamente. Existem clientes que sacrificam essa simplicidade por um preço 

mais económico, um tempo de estudo mais reduzido ou, segundo Madalena Lupi, simplesmente para 

ter uma perspectiva nova e diferente que não esteja contaminada pelo tempo que dada empresa 

trabalhou determinado produto. 

No que toca a empresas concorrentes, a investigadora Madalena Lupi explicou que não é 

possível trabalhar ao mesmo tempo com empresas concorrentes, pelo menos o mesmo produto, por 

uma questão de ética e bom senso.  

A Consumer Channel nunca foi confrontada com essa situação, directamente. Já trabalhou 

com empresas concorrentes, mas os produtos eram completamente diferentes, para uma trabalhou-

se o produto “café” e para outra o produto “iogurte”. Parte-se do pressuposto de que a marca não terá 

problemas com esse facto se não for explicitado no início da relação como já aconteceu, por exemplo 

quando se trabalhou o produto “azeite” para uma empresa, foi desde logo acordado que a Consumer 

Channel não poderia voltar a trabalhar esse produto dentro dos oito meses seguintes. 

Se se preza uma empresa como cliente, é impensável trabalhar o mesmo produto de uma 

empresa concorrente ao mesmo tempo. Embora seja difícil definir quando um cliente já deixou de o 

ser, tendo em conta o período de tempo em que uma empresa pode estar sem solicitar estudos. 

Como as empresas não são normalmente mono-produto, é possível trabalhar duas empresas 

concorrentes desde que não se trabalhe o mesmo produto, pelo menos ao mesmo tempo, o que se 

faz nessas situações é conversar com os clientes e tentar perceber se eles se opõem e fazer então a 

escolha mais acertada possível. 
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3.2 ESTUDOS QUANTITATIVOS E ESTUDOS QUALITATIVOS 

 

Segundo Madalena Lupi, é possível distinguir os dois tipos de estudos da seguinte forma: 

Os estudos quantitativos são estudos factuais e científicos, fazem-se geralmente quando se 

pretende obter números, quando se pretendem resultados representativos da população, e são 

usados principalmente quando têm de ser tomadas decisões que são muito custosas em termos 

financeiros e de reestruturação de uma empresa, nesses casos é mais seguro optar por uma 

informação quantitativa.  

Os estudos qualitativos têm também por base métodos de ciência mas não são tão rigorosos 

em termos científicos quanto os estudos quantitativos. Procuram justificar as escolhas e as opiniões 

daqueles que participam no estudo, centrando-se nos “porquês”, nos “comos”, nos “quandos” no 

fundo para saber como melhorar o produto de forma a torna-lo o mais eficaz possível.  

Para Ana Freire, as falhas científicas resultantes da redução da dimensão dos estudos 

qualitativos não são muito graves porque a consequência pode passar por encontrar menos atitudes, 

onde poderiam existir 8 atitudes são encontradas só 6 porque a amostra foi reduzida, mas muito 

provavelmente essas seis são as mais importante. Para além de que existem outros factores a ter em 

conta, como o know-how do próprio cliente, outras informações que ele já tem sobre o mercado e a 

experiência que tem dos produtos.  

Nos estudos quantitativos, que têm por base a estatística, diminuir a dimensão da amostra 

pode traduzir-se numa situação muito complicada, porque os resultados podem não ser 

representativos. Ao diminuir a amostra, a margem de erro aumenta e se essa margem for muito alta, 

mais vale não fazer o estudo quantitativo. 

Ana Freire considera ainda que nos estudos qualitativos, é bastante positivo ter uma equipa 

de pessoas a trabalhar o mesmo estudo, permitindo assim ter várias visões, sendo que há variáveis 

que podem ser interpretadas de diferentes formas. Este tipo de estudo é sempre feito em equipa e 

nunca por uma pessoa só, para que haja debate de ideias. 

Existe nos estudos qualitativos a saturação teórica, o que significa encontrar em diferentes 

estudos, várias pessoas com a mesma opinião em relação ao mesmo assunto, esses casos eliminam 

a necessidade de realização de um teste quantitativo, uma vez que um número elevado de indivíduos 

diferentes e independentes afirmaram que X é melhor que Y, isso afigura-se como uma certeza. 

Num estudo qualitativo descobre-se dados muito importantes no decorrer do mesmo, 

enquanto que num estudo quantitativo só se sabe o que se pergunta, o que conta o peso das 

variáveis e muitas vezes são lançados para o mercado produtos que acabam por não ter sucesso 

porque não se soube fazer as perguntas certas, porque não se fez um estudo qualitativo e 

simplesmente se chegou à conclusão que aquela era a alternativa preferida mas não se contemplou 
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uma alternativa melhor ou não se deu oportunidade ao público de melhorar cada uma das 

alternativas.  

A esta conclusão, Madalena Lupi acrescentou ainda que um estudo qualitativo pode estar 

também dependente de um quantitativo, uma vez que é possível, através de um estudo qualitativo, 

chegar-se à conclusão que, de entre três designs de embalagem possíveis, a embalagem A e a 

embalagem B são boas alternativas. Como é obrigatório optar por uma delas, tem que se perceber 

qual é aquela que agrada a mais pessoas de entre as duas, e aí torna-se necessário fazer um estudo 

quantitativo. 

A conclusão de ambas é que as duas metodologias completam-se, não são opostas, o ideal 

seria fazer sempre os dois tipos de estudo em conjunto, primeiro os qualitativos para permitir a 

construção do questionário e das hipóteses e só então passar para o quantitativo. No entanto, por 

vezes, era necessário ter por base um estudo quantitativo, para fazer um estudo qualitativo, quando 

por exemplo cliente não sabe quem são os seus consumidores.  

Mas para realizar os estudos em conjunto, coloca-se de novo a questão do dinheiro e do 

tempo e também dos próprios mercados, a nível da área de informática, por exemplo, é impensável 

que se perca muito tempo com estudos. Assim, para optar por um ou outro tipo de estudo, depende 

principalmente da mentalidade do responsável da empresa, se são pessoas ligadas à economia ou à 

engenharia são pessoas que têm alguma tendência para o número, e por consequência tendem mais 

para os estudos quantitativos.  

 

3.3 ESTUDOS DE MERCADO EM PORTUGAL 

 

Nos dias que correm, têm fechado muitas agências de estudos de mercado em Portugal, pelo 

que esta não é uma área de todo em expansão, porque não existe mercado.  

Para Madalena Lupi, a explicação está no estabelecimento de prioridades na forma como o 

dinheiro das empresas é gasto. Serve primeiro para pagar aos empregados, manter a fábrica aberta e 

estudos de mercado acabam por ficar para último e com todos os cortes que são feitos nas empresas 

esses acabam mesmo por não ser feitos ou são substancialmente reduzidos. As empresas têm 

consciência da importância dos estudos de mercado, se não os fazem é mesmo porque não têm 

possibilidades. 

Por essa mesma razão, os estudos que são realizados são efectivamente colocados em 

prática, no momento, porque ajudam a tomar decisões. Como as pessoas mudam muito rapidamente 

dentro de uma empresa, incluindo o departamento de Marketing, existem situações em que são 

perdidos estudos, ou as pessoas que estão lá no momento encomendam um estudo e não têm noção 

de que já foi feito um estudo igual ou muito parecido, para o mesmo produto e acaba por ser 
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responsabilidade da empresa de estudos de mercado informar o cliente dessa situação e até mesmo 

reenviar os ditos estudos. 

Não são apenas as empresas nacionais que estão a cortar nos estudos de mercado em 

Portugal. Quando uma multinacional se vê numa situação em que tem de cortar em estudos de 

mercado, corta nos países onde tem menos mercado e Portugal tem uma dimensão que não é muito 

apelativa para essas empresas. O que acontece nessas situações, é que os estudos são feitos em 

Espanha e aplicados em Portugal, dado que, segundo a opinião de Madalena Lupi, existe o 

pensamento generalizado de que aquilo que é válido para os espanhóis  é válido para os 

portugueses. 

A impressão que as responsáveis da Consumer Channel têm é que em Portugal são 

cumpridas as regras éticas e deontológicas presentes nos vários códigos e que há aliás imensa 

preocupação com isso e um grande respeito, não possuindo conhecimento de algum caso que tenha 

acontecido. O anonimato é respeitado tal como as bases de dados são respeitadas, sendo que os 

próprios clientes têm o maior dos cuidados quando cedem as suas bases para os estudos. 

São ambas da opinião que em Portugal são realizados bons estudos de mercado, existem 

bons investigadores, boas empresas e boas escolas, sendo que em termos comparativos gerais, a 

qualidade dos estudos portugueses são de qualidade igual ou até mesmo superior que nos estudos 

internacionais. Esta conclusão é possível retirar a partir dos guiões de entrevista recebidos na 

empresa para a realização de estudos de mercado. 

Se não se faz melhor, será por falta de dinheiro e tempo. O mercado não permite grandes 

investimentos em novas técnicas, no entanto até é possível afirmar que Portugal é tecnologicamente 

avançado, sendo que já se recorrem a técnicas como eye-tracking em estudos, por exemplo, em 

supermercados, com o objectivo de conhecer aquilo que mais chama a atenção das pessoas. 

 Tem ainda que ver com o tipo de empresas que existe em Portugal, a maior parte são 

pequenas ou médias empresas, a dimensão do mercado é muito reduzida, as grandes empresas não 

têm muito interesse no mercado português e as empresas mais pequenas não têm dinheiro para 

investir. 

 Os estudos de mercado são sempre encomendados a empresas exteriores, não existe em 

Portugal empresas que possuam um gabinete próprio de estudos de mercado, pelo menos que do 

conhecimento de qualquer uma das investigadoras da Consumer Channel. O que acontece 

normalmente, segundo Ana Freire, é existirem researchers, responsáveis pela coordenação e 

encomenda dos estudos de mercado, que podem por vezes podem realizar uns pequenos estudos 

denominados de disasters check, utilizados para verificar/responder a pequenas questões do 

momento, utilizando para isso os mesmos painéis a que têm acesso as empresas de estudos de 

mercado ou até mesmo pessoas da empresa. Isto trata-se de um tendência cada vez mais forte. 
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 Está explícito no código ESOMAR que a mesma pessoa só pode participar num estudo de 

mercado a cada seis meses, no entanto essa regra é muitas vezes quebrada pelas próprias pessoas, 

que querem participar, e pela falta de controlo das próprias empresas de painéis que não têm acesso 

às bases de dados da sua concorrência, o que permite que a mesma pessoa esteja inscrita em várias 

agências e que, por consequência seja chamada por várias agências, para diferentes estudos, várias 

vezes num ano, ao contrário das duas vezes que são previstas e permitidas, dando origem aos 

chamados “profissionais de resposta” que são aquelas pessoas que, por já terem tanta experiência e 

estarem já tão habituadas a estudos de mercado, já conhecem aquilo que os investigadores esperam 

ouvir, já sabem exactamente o que responder, ao invés de dar respostas espontâneas. 

Este problema está a tentar ser combatido pela APODEMO, através da centralização das 

bases de dados dos serviços de painéis que, através do número de contribuinte de cada pessoa, é 

possível descobrir se essa pessoa está ou não inscrita em mais que uma agência de painéis e, se tal 

se verificar, eliminar essa pessoa de todas as bases de dados, execepto daquela em que se 

inscreveu primeiramente. Cada empresa continua a fazer o recrutamento como até aqui, o que 

existirá é uma interface com a base de dados central que permitirá bloquear pessoas cujo número de 

contribuinte estiver repetido na base de dados de outra empresa. 

 Para Ana Freire, a principal dificuldade desta medida será a falta de pessoas para os estudos 

de mercado e vai causar atrasos nos recrutamentos, o que até agora leva cerca de três dias poderá 

chegar a demorar, pelo menos numa fase inicial, cerca de uma semana. No entanto todos os 

envolvidos estão, em teoria, interessados em que isso aconteça, porque irá melhorar a qualidade do 

trabalho e evitar problemas.  

 A empresa de painéis com que a Consumer Channel mais trabalha, faz já um grande esforço 

de qualidade e renova imensas vezes o painel, nas reuniões de grupo realizadas existem sempre 

uma ou duas pessoas que afirmam estar a participar num estudo de mercado pela primeira vez. Para 

além disso, existem pessoas que são chamadas para os estudos de mercado, mas que não 

contribuem, estão lá apenas pelo dinheiro, esses casos são comunicados à empresa de painéis e é-

lhe pedido que essa pessoa não volte a ser recrutada e é sabido que de facto essa pessoa é retirada 

da base de dados ou no mínimo marcada. 

 Por essas e mais razões, a Consumer Channel considera que esta empresa faz, de facto, um 

bom trabalho de recrutamento, algo que é também muito importante para o cliente, que se interessa 

em saber como é feito e quem o faz, considerando esse como uma variável de extrema importância 

em termos de qualidade. 

 Na opinião das fundadoras da Consumer Channel, a regra dos seis meses é correcta, para 

evitar os profissionais de resposta, mas que existem casos de estudos em que se o período de tempo 

de interdição à participação fosse menor, não traria grandes problemas, poderia até trazer vantagens. 

Uma pessoa, poderia por exemplo, vir todos os meses, desde que não se deixasse influenciar por 

isso, já que se poupa tempo a explicar os procedimentos, está mais à vontade e isso é um factor 

muito importante. Quando num estudo o objectivo central da reunião é a criatividade, sugestões de 
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melhoria, o facto de a pessoa ter participado há menos de seis meses não faz tanta diferença quanto 

isso porque o que interessa é ser um consumidor criativos. 

 

 

3.4 O INVESTIGADOR QUALITATIVO 

 

Um bom investigador é importante para o sucesso de um estudo não só durante a realização 

do mesmo, como na moderação de entrevistas, mas também na análise do conteúdo e na 

constituição da síntese, é necessário que se tenha muita sensibilidade, algo que se adquire com a 

experiência. O facto de existir uma pessoa muito influenciadora dentro de uma reunião de grupo pode 

comprometer completamente os resultados, se o investigador não souber lidar com isso. Há que 

saber anular essa influência aquando da análise, algo depende muito do bom senso e know-how do 

investigador. Todas as fases são importantes e quando uma falha, falha o trabalho. 

Para Ana Freire, um bom investigador qualitativo deve ser uma pessoa instintivamente 

curiosa em perceber as coisas que acontecem à sua volta, perceber o ser humano e os seus 

comportamentos. Como ter sensibilidade não basta, é necessário que se possua uma base sólida de 

investigação, espírito científico e o know-how adquirido pela experiência para que se possa ter noção 

do que faz, os erros que comete para que possa melhorar sempre.  

Madalena Lupi acrescenta que é preciso ter a capacidade de contar uma boa história. Após a 

realização do estudo, por muita qualidade que tenha, é necessário saber transmitir as conclusões de 

forma clara, simples, directa e principalmente com muita certeza, de modo a que o cliente se sinta 

seguro e entusiasmado com os resultados, de modo a que não haja espaço para dúvidas. Não se 

trata apenas de apresentação de informação, mas informação direcionada para o cliente, de modo a 

que o mesmo adopte a visão do investigador.  
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CONCLUSÕES 

 

Estagiar numa empresa de estudos de mercado como a Consumer Channel constituiu uma 

boa oportunidade para aprofundar conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da licenciatura em 

Ciências da Comunicação ao mesmo tempo que exigiu a renovação constante de conhecimentos de 

forma a desempenhar de forma consistente as tarefas em mim delegadas. De importância 

comparável a este aspecto, a referida experiência possibilitou a simulação de um ambiente 

profissional com exigências equiparáveis em termos de tarefas a desenvolver, cumprimento de 

horários, prazos de entrega, organização e métodos de trabalho rigorosos e desenvolvimento de 

trabalho de equipa. 

Os estudos de mercado estão interligados às estratégias de Marketing que cada empresa ou 

organização pode seguir e sem eles dificilmente é possível ter uma ideia concreta e materializável do 

público para o qual se comunica. Cada público tem ambições, desejos e comportamentos específicos 

e o seu desconhecimento em relação a qualquer um desses factores poderá conduzir a decisões de 

Marketing erradas; é também por isso que os estudos de mercado são utilizados para minimizar 

riscos sem que, no entanto, os possam eliminar por completo. 

 Dentro dos estudos de mercado existem várias divisões e subdivisões possíveis provocadas 

por naturezas e âmbitos distintos conforme as necessidades de informação para as decisões em 

Marketing. O rosto mais visível desta diferenciação é a divisão entre estudos qualitativos e estudos 

quantitativos. Os primeiros tendem a ser utilizados quando são pretendidos estudos com maior rigor 

científico e baseados em factos, os resultados obtidos pretende-se que sejam representativos da 

população que se esteja a estudar e, por norma, são utilizados para tomar decisões que acarretem 

um grande esforço financeiro. Os segundos (estudos qualitativos) podem não ser tão rigorosos em 

termos científicos devido à redução da dimensão da amostra utilizada mas, por outro lado, são uma 

forma de encontrar atitudes quanto ao estudos os “porquês” os “comos” e os “quandos”, informação 

importante para melhorar os produtos e que muitas vezes não se consegue obter nos estudos 

qualitativos por estes não contemplarem mais opções de resposta do que as previstas. A escolha 

entre uma abordagem qualitativa ou quantitativa implica a utilização de técnicas de recolha de 

informação diferentes e, por conseguinte, resultados distintos. Assim, o uso de uma das abordagens 

não suprime a necessidade de utilizar outra, estas são complementares e por vezes utilizadas em 

conjunto, quando as necessidades de informação assim o exigem. A utilização de diferentes 

abordagens depende ainda do tempo que as empresas estão dispostas a esperar pela informação, 

da importância atribuída aos estudos de mercado e aos recursos financeiros que estão dispostos a 

dispensar para obter a informação de que necessitam. 

 No decurso do estágio estive em contacto essencialmente com estudos de ordem qualitativa 

pelo que me foi possível contactar com as diversas etapas de realização dos mesmos e ser parte 

integrante essencialmente na recolha de informações e na sua análise. Algo positivo pedagógica e 

profissionalmente foi a possibilidade de estar ligado a estudos com propósitos vários desde testes de 
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comunicação pré-testes de comunicação publicitária ou testes de restyling de embalagens, de 

conceitos e de estudos de consumidor, dessa forma foi-me possível observar as diferenças existentes 

entre estudos com propósitos nitidamente distintos em termos metodológicos e na forma de tratar a 

informação conseguida através da pesquisa.  

 A resposta à pergunta de partida definida “Estudos de Mercado: Quais as etapas e como se 

desenvolvem até à decisão final?” desenrola-se ao longo dos capítulos que integram este trabalho 

bem como na entrevista realizada a duas profissionais, que ajudou a constituir novos tópicos e 

abordagens que lhe acrescentam valor, principalmente por conter informações práticas que vão além  

do conhecimento empírico. Resumindo, um estudo de mercado qualitativo (os quais estão na base 

deste trabalho) é iniciado por vontade de uma empresa que pretende obter mais informação sobre o 

público a que se pretende dirigir, recorrendo normalmente a outsorcing, ou seja, a empresas 

especializadas em estudos de mercado. Segue-se a elaboração da metodologia a utilizar e/ou guiões 

de entrevista (quando aplicável) que só são aplicadas na prática caso exista aprovação por parte do 

cliente. Após ser feita toda a recolha através das técnicas definidas anteriormente, essa informação é 

transcrita e analisada conforme os objectivos concretos do estudo em causa. Essa análise 

aprofundada e dirigida é apresentada ao cliente em forma de relatório final descritivo. 

Os clientes gostam de acompanhar o mais possível os estudos que encomendam, o que 

incluí a presença em reuniões Focus Group e em entrevistas aprofundadas. As divergências entre 

clientes e empresas de estudos de mercado passam essencialmente pela forma como a informação é 

recolhida e pelo tempo despendido na recolha da mesma bem como na duração do estudo e é 

ajustado consoante o caso em questão para que não se perca informação essencial. 

Um ponto a destacar pela positiva é o de me terem sido atribuídas responsabilidades fora dos 

estudos de mercado, nomeadamente através do Workshop, onde estive envolvido com tarefas 

essenciais ao seu desenrolar, desde o momento da sua concepção, passando pela execução até ao 

pós-evento algo que contribuiu para a variedade das tarefas realizadas e permitiu enriquecer a 

experiência global do estágio. De referir ainda que as avaliações dos participantes foram bastante 

positivas em todos os tópicos pelo que se pode considerar que foi um evento de sucesso. 

 Negativamente há a destacar que, apesar do interesse geral do estágio e da variedade de 

tarefas que desenvolvi, poderia ter efectuado autonomamente mais entrevistas aprofundadas (apenas 

realizei uma) e poderia ter tido a oportunidade de ser moderador numa reunião Focus Group. 

Contudo, tais actividades envolveriam custos elevados para a proposta com resultados menos 

precisos do que as efectuadas por investigadores experientes e seria difícil de explicar a decisão a 

um cliente, pelo que se percebe que tal não tenha ocorrido. 

 Algo que poderia valorizar este trabalho seria a inclusão de documentos elaborados para a 

Consumer Channel durante o período de estágio. Todavia, tais documentos incluem directa ou 

indirectamente o nome dos produtos ou marcas envolvidas pelo que se tornou impossível a sua 

utilização uma vez que fora do contexto não seriam compreensíveis ou estariam demasiado 

rasurados para terem um sentido lógico. Por outro lado a experiência do estágio consistiu uma fonte 



ESTUDOS DE MERCADO: QUAIS AS ETAPAS E COMO SE DESENVOLVEM ATÉ À DECISÃO FINAL? 

André Calado | 30 
 

de observação que me permitiu chegar a determinadas conclusões, como é o exemplo do tipo de 

relação entre a empresa de estudos de mercado e o cliente, às quais seria difícil de chegar apenas 

por fontes bibliográficas. 

 Como balanço geral da experiência de estágio, esta em si foi amplamente positiva e um bom 

indicador daquilo que se pode realizar a nível profissional dentro da área dos estudos de mercado. 

Constituiu ainda uma experiência enriquecedora em termos de conhecimentos a nível pessoal, 

académico e profissional ao permitir-me aplicar num plano prático conhecimentos teóricos ao mesmo 

tempo que os alargou.   

 Um bom tópico para futuras investigações, numa altura em que o Marketing está cada vez  

mais próximo dos clientes, seria perceber até que ponto as estratégias estão adaptadas à população 

portuguesa quando os estudos são aplicados em Portugal por multinacionais, tendo por base estudos 

feitos noutros países. O objectivo seria verificar se essa é uma boa aposta de poupança para as 

empresas que o fazem ou se apenas produz estratégias desadequadas e infrutíferas.  
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ANEXOS 

ENTREVISTA A MADALENA LUPI E ANA FREIRE – CONSUMER CHANNEL 

 

1. Como funciona a relação entre a Consumer Channel e o cliente? 

Madalena Lupi (ML) - A relação é feita por telefone ou por e-mail, depende da maneira como 

o cliente prefere. Ou recebemos um e-mail a pedir uma proposta e às vezes esse vem com um 

briefing ou recebemos um e-mail para marcar uma reunião, ou então um telefonema. Mas o mais 

habitual é ser por e-mail. Nós temos clientes já há muitos anos, de facto a relação com os clientes 

constrói-se ao longo dos anos, mas, por outro lado, temos clientes que fazem um estudo por ano 

connosco. Portanto acaba por ser uma relação um bocadinho solta porque contactam-nos uma vez 

por ano. Depende, depois temos clientes que, de facto, fazem estudos com mais frequência, ou num 

período de tempo mais longo, por exemplo como a Danone agora que está a fazer uma data de 

estudos. Mas não quer dizer que de repente em Junho, por exemplo, deixe de fazer estudos e só nos 

contacte para o próximo ano. Depende um bocadinho, vai variando. 

2. Os clientes costumam acompanhar as etapas dos estudos de mercado, estão presentes 

quando lhes dão o briefing? Gostam de estar na reuniões de Focus Group ou até nas 

entrevistas individuais? 

Ana Freire (AF) - Sim. Sim, eles gostam de acompanhar sempre que podem, cada vez mais. 

Sentimos isso cada vez mais. Para aprender. 

3. É certo que muitas vezes existe conflito de visões na forma como deve ser recolhida a 

informação e como esta deve ser tratada. A Consumer Channel faz o que é metodologicamente 

ou cientificamente mais correcto ou cede à pressão dos clientes? Como é feita essa gestão? 

AF - Cientificamente em qualitativos, a coisa tem muito que se lhe diga. Sim, é baseado em 

métodos da ciência, mas não é tão rigoroso em termos científicos como os quantitativos. Os clientes 

acreditam um bocado nos conceitos que nós temos… As cedências não são tanto na forma da 

recolha da informação nem na parte científica do método, é muito mais no preço e na extensão do 

estudo. Ou seja, em vez de 8 Focus Group, se calhar passamos a 6 ou 4. Claro que isto 

cientificamente, pode levar a que exista alguma falha na informação, mas a pressão nunca é em 

termos metodológicos. Não é dizer “olhe, não faz este guião faz este ou não faz Focus Group, faz 

entrevistas”, não passa por aí. Passa mais pela extensão e dimensão do estudo, que sim, isso pode 

prejudicar um bocado a recolha da informação. Mas atendendo a que os Estudos de Mercado não 

são para decidir, são para ajudar na decisão, em que há outros factores nomeadamente o know-how 

do cliente e outras informações que ele já tem sobre o mercado e sobre a experiência que tem dos 

produtos, o que é que isto significa? Que não é assim tão grave como isso, em qualitativos. Se em 

quantitativos, onde entra a parte estatística, que não é o nosso core business, se tu tens uma 

dimensão de amostra de 200 e de repente passas para 100, pode ser bem mais  grave. 
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3.1. Quer dizer que, por exemplo, em termos de utilização de Focus Group. Utilizar 4, 8 ou 12 

pode levar a menos informação se forem feitos menos, mas não há uma falha de informação 

tão grave como nos estudos quantitativos. 

AF - Exactamente, é que aí há dimensões de amostras obrigatórias, quer dizer, se tu diminuis 

a amostra, o erro é enormíssimo. Portanto, de repente estás a ver ali percentagens com erros de 

mais ou menos 10, mais vale não fazer. Enquanto que em qualitativo, pela dimensão da amostra ser 

mais pequena, podes ter, por exemplo, menos atitudes, onde supostamente existem 8 atitudes nós 

encontrámos 6 porque reduzimos. Mas essas 6 , se calhar, são prevalentes. É ao fim ao cabo uma 

decisão do cliente, quantos Focus Group quer realizar, a pressão está mais aí.  

4. É sabido também que os clientes dos Estudos de Mercado procuram respostas rápidas. De 

que forma é feita a gestão para que por um lado se conseguirem respostas rápidas, mas se 

comprometer a qualidade? 

AF - Pois, é um bico-de-obra. Nós [responsáveis da empresa] temos conseguido conciliar, 

porque nos últimos anos é isso que eles [clientes] pedem, e portanto, há aqui etapas no qualitativo 

que são feitas mais rapidamente e se calhar não é tão em profundidade mas que têm servido. Por 

exemplo, as transcrições serem mais orientadas, não serem taxativas e haver uma equipa que ajuda, 

por exemplo com a vossa ajuda [estagiários]. Portanto, haver mais gente integrada no projecto, em 

que todos fazemos uma tarefa e integramos a informação mais rapidamente do que antigamente, em 

que as etapas eram seguidas de forma muito mais rigorosa e, portanto, a coisa era toda mais 

profunda. Agora as coisas são mais superficiais. Mas os nossos clientes fazem muitos estudos e já 

têm muita informação, portanto esta é “mais uma” e a coisa pode ser mais superficial porque os 

estudos são muito superficiais mas muito focados em determinada recolha de informação. O que é 

completamente diferente de um cliente que não faz estudos e de repente quer um estudo de base 

aprofundado, não sabendo nada. Aí, com efeito, nós [Consumer Channel] não podemos cortar no 

timming, é um bocadinho por aí. 

 4.1. Agora referiu que tem muitas vezes uma equipa mais alargada através de estagiários 

como eu. Isso ajuda a olhar para as coisas de outra maneira, existirem mais pessoas a lidar 

com os estudos, incluindo os estagiários? 

AF - Sim, claro! Isso é positivo porque temos visões diferentes e às vezes, como estamos 

num mundo não da subjectividade, mas dos [estudos] quantitativos, há variáveis aqui que podem ser 

interpretadas de diferentes maneiras. O qualitativo é sempre bom que sejam feitos por uma equipa e 

não por uma só pessoa. Enquanto num quantitativo até podia ser, porque a análise da informação é 

sempre feita por uma pessoa, porque são os números e não há nada a fazer, em qualitativos é 

diferente e tem necessariamente que ser em equipa. E se não for com uma equipa mais alargada, 

pelo menos eu e a Madalena fazemos isso. Nunca fazemos um estudo sozinhas, temos sempre o 

debate possível e isso é que é importante.  
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5. Por norma, sabe ou sente se as empresas gostam de encomendar os estudos sempre à 

mesma empresa ou existe alguma rotatividade? 

AF - Aí depende dos clientes, mas normalmente há empresas que gostam… A resposta mais 

correcta é que eles gostam sempre de pedir a uma ou duas que têm na carteira. Não estão 

exclusivos numa, ou têm exclusividade num tipo de estudos numa, por exemplo, em qualitativos só 

têm uma ou duas e em quantitativos uma ou duas e alternam. Que vantagens é que o cliente vê em 

estar sempre com as mesmas? Porque as empresas já sabem o negócio deles e já sabem o que 

gostam e o que é vão responder e o que não vale a pena andar à roda. Os próprios poupam tempo a 

dar briefings e existe empatia e a relação é mais rápida. E como não há muito tempo a perder, fica 

tudo muito mais fácil. O ir para outra empresa nova, ou pedir propostas, só acontece com clientes 

grandes como a função pública e coisas assim, onde se perde imenso e rentabilidade.  

5.1. A mudança de empresas não coloca problemas de confidencialidade? Ou como como as 

empresas de estudos de mercado estão obrigadas a cumprir determinada deontologia, esse 

factor não é tido em conta pelas empresas? 

AF - Não porque todas as empresas estão obrigadas a cumprir o que está nos códigos 

deontológicos. 

6. Existem diferenças no modo de realização de estudos de mercado entre empresas de menor 

dimensão e maior dimensão? 

AF - Não, em termos qualitativos não! Em termos quantitativos, sim! Porque há empresas 

grandes que são multinacionais que já têm os procedimentos todos standartizados e com modelos,  

portanto, têm produtos já com modelos de medidas especiais e há clientes que gostam disso e é 

necessário que essas empresas tenham estruturas grandes porque têm muito trabalho de campo. 

Têm muito trabalho de campo que envolve muitas pessoas e têm estudos contínuos e existem mais 

estudos quantitativos em termos de pedido, portanto, é evidente que essas empresas são maiores e 

que os clientes gostam de ir para os maiores, ou que pelo menos tenham essa capacidade e oferta. 

Para os qualitativos essas grandes empresas de estudo de mercado que têm departamentos 

qualitativos, estes são normalmente pequenos dentro dessas grandes. Sempre com dois ou três 

researchers, não mais que isso.   

6.1. Então para as empresas pequenas é sempre difícil fazer estudos quantitativos?  

AF - Sim! Nós perdemos negócios por não fazermos estudos quantitativos. Nunca fizemos, 

não é o nosso negócio. Fazemos muito raramente, para um cliente ou outro e sempre recorrendo a 

algum outsorcing, ou seja, pedimos a empresas que nos façam o trabalho de campo e nós depois 

recebemos os resultados e apresentamos ao cliente.  

6.2. Ainda focando esse assunto das empresas de maior e menor dimensão, a relação 

estabelecida entre a empresa que encomenda o estudo de mercado e a empresa que o realiza 

é diferente? 
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AF - Não faço ideia porque não estou lá dentro. Sim, mas já tive numa e necessariamente 

sim! Porque as grandes empresas de estudos de mercado têm sempre uns responsáveis pelo 

contacto com o cliente que não são necessariamente os técnicos que realizam os estudos. Portanto 

há aqui uma divisão de funções que por vezes pode fazer com que haja alguma dissonância entre 

recolha e apresentação ou briefing dentro da própria empresa e briefing interno. Podem assim existir 

até alguns problemas de comunicação e tudo mais, não sei como é que os clientes lidam com isso 

mas há partida não devem estar muito insatisfeitos. Mas, essencialmente em qualitativos, eu acho 

que se privilegia o contacto mais pessoal.   

7. Como vê a evolução do mercado dos Estudos de Mercado em Portugal? Diria que é um 

mercado em expansão? 

AF - Não, com a crise não de todo. 

ML - Não, ultimamente até têm fechado inúmeras agências de Estudos de Mercado em 

Portugal.   

AF - Bastantes. Nos últimos dois anos está-se a ver uma diminuição de empresas muito 

grande de facto. A nossa sensação é que as empresas precisam de cortar nos custos e esses são os 

primeiros a serem cortados ou substancialmente reduzidos. Há um determinado número de dados 

quantitativos que as empresas têm necessariamente que ter e o budget para esses dados é muitas 

vezes o mesmo que é para este tipo de estudos mais qualitativos ou ad-hoc. Ou seja, o dinheiro das 

empresas para tudo o que são dados de vendas ou dados da Nielson ou de outros painéis está 

sempre salvaguardado, o resto é o que sobra.  

7.1. Mas num momento em que maior parte das empresas estão a perder lucro, não há 

tendência para verem nos Estudos de Mercado uma tábua de salvação para conseguirem 

aumentar o seu lucro? 

AF - Algumas sim, mas outras não. A maioria não. 

ML - A maioria não, é um bocado naquela lógica de quem não tem dinheiro não tem vícios. 

Portanto as  empresas pensam: “de facto era bom, mas primeiro tenho que ter dinheiro para 

pagar aos meus empregados, tenho que manter a fábrica a funcionar e tenho que ter dinheiro para ter 

o produto no supermercado. Isto é a base, se eu não tenho dinheiro para mais, não tenho dinheiro 

para mais,  se eu tenho dinheiro para mais, tenho.” E hoje em dia estamos muito nesta base, vemos 

empresas a despedir pessoas porque não têm dinheiro para pagar os ordenados. Portanto, menos 

ainda terá dinheiro para pagar a Estudos de Mercado.  

7.2. Ainda assim, consideram que no geral as empresas estão conscientes da importância da 

realização de Estudos de Mercado? 

AF - Claro que têm consciência da importância. Mas lá está, se não têm dinheiro deixa de ter 

tanta importância porque existem outras prioridades. É tudo uma questão de prioridades. E, portanto, 
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as empresas cortam aí. Tanto cortam que as empresas de Estudos de Mercado estão a fechar por 

não existir mercado. Nós somos um país pequeno e a situação nunca foi muito florescente nem muito 

rentável para as grandes empresas, nomeadamente aquelas que são filiais de multinacionais que 

estão cá instaladas. Como todos os negócios na Europa se estão a centrar, até os próprios clientes, 

porque quem vai para essas multinacionais de Estudos de Mercado são multinacionais que também 

se estão a reestruturar, toda a gente se reestrutura. Portanto, imagina que vai fechar uma Millward 

Brown que é uma multinacional de Estudos de Mercado, vai fechar o negócio em Portugal, mas os 

clientes deles também. A Millward Brown opera em França e em Inglaterra, portanto, os clientes deles 

que são multinacionais também têm escritórios em Inglaterra ou França vão lá, subcontratam o 

campo em Portugal e fazem a análise em França ou Espanha e acabou.  

ML - Para uma multinacional, quando tem que cortar em Estudos de Mercado, corta nos 

países periféricos. Portugal tem sempre uma dimensão que nunca lhe permite ser um grande player  

duma marca e quando existem seis países onde se vende L'oreal, e desses seis países Portugal é o 

que menos vende porque é o que menos gente tem, se eu for fazer Estudos de Mercado não os vou 

fazer em Portugal.  Depois há aquele raciocínio de que aquilo que é válido para os espanhóis é válido 

para os portugueses e o mercado espanhol é muito maior. Portanto eu faço Estudos de Mercado em 

Espanha e aplico em Portugal.  

7.3. Mas comparando por exemplo com os últimos dez anos recorre-se agora com mais 

frequência  aos estudos de mercado? 

AF – Não. Por causa disto. 

ML -  Mas eu acho que se valoriza mais. Curiosamente.  

AF – Valoriza? O que é isso valorizar? 

ML – Dentro das próprias empresas já se chegou mais acima, nos estudos de mercado.  A 

minha sensação, se olhar de há dez anos atrás, os estudos de mercado não chegavam tão facilmente 

à direccção de uma empresa como chegam hoje em dia. Nós sentimos que – não nós directamente – 

mas as pessoas que nos pedem estudos de mercado, fazem muito apresentações desses resultados 

à direcção. Portanto utilizam eles próprios muito, os dados dos estudos de mercado para chegar mais 

acima da empresa. Sentimento meu, pessoal. 

AF – Não sei, mas por outro lado... Olha, tudo depende também da sensibilidade do chefe e 

do administrador e do director. Porque há empresas que de repente, como a UNICEF, que fazia 

estudos, há dez anos, brutalmente e independentemente da crise, tem lá uma direcção que não 

acredita em estudos – acabou.  

8. Os resultados dos estudos de mercado são normalmente postos em prática? Ou são 

colocados na gaveta por falhas de comunicação entre gabinetes ou por outra qualquer razão? 

ML e AF – São postos em prática, são. 
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ML – Na altura. No momento. E depois temos casos que somos nós (como muda muito o 

departamento de Marketing) a explicar ao departamento de Marketing e à pessoa que é responsável 

pela marca A, que há dois anos atrás fizemos esse mesmo que estudo que ela está a pedir ou muito 

parecido; ou que há dois anos fizemos um estudo que tinha muitas daquelas informações que ela 

está agora a sentir falta e às vezes até chegamos a reenviar os estudos que fizemos, porque as 

pessoas entretanto perderam-nos  no meio da empresa. Porque hoje em dia, a velocidade com que 

as pessoas mudam nas empresas, perde-se um bocadinho o histórico e isso mais hoje em dia do que 

há uns tempos atrás. Isso sem dúvida. Ainda que hoje em dia os estudos sejam muito utilizados no 

momento, sem qualquer dúvida. São muito utilizados para tomar decisões – quem os faz, utiliza-os 

muito. 

AF – Ah sim, não é para ficarem esquecidos. 

9. Quando mandam fazer um estudo de mercado já sabem que é para orientar, para 

determinada decisão? 

AF – Sim, sim. Isso existe, sabem para o que é e, quer dizer, vão gastar dinheiro, portanto...  

9.1. Principalmente agora, não é? 

ML – Exactamente. E nesse sentido são muito utilizados e muito valorizados. 

10. Consideram que de uma forma geral em Portugal são cumpridas as regras éticas e 

deontológicas presentes nos vários códigos? 

AF - Eu acho que sim. Pelo meu conhecimento... eu não sei como é que a minha 

concorrência funciona. Mas de um modo geral, penso que sim, até aquela APODEMO – a Associação 

Portuguesa de Estudos de Mercado – nos seus congressos e tudo, às vezes nem sempre, mas 

convida a entidade reguladora sobre as bases de dados e tudo, há imensa preocupação de que as 

coisas sejam e... da minha experiência de longos anos noutra empresa também, sim: o anonimato é 

respeitado, as bases de dados são respeitadas. 

ML – Há um grande respeito. Mais que noutras áreas. Eu farto-me de receber e-mails que 

utilizam o meu e-mail e o meu número de telemóvel... 

AF – Sem autorização. 

ML – Sem autorização para coisas que eu nunca dei autorização e não me digam que eu não 

leio as letras pequenas – que eu leio-as sempre – e farto-me de pôr cruzes a dizer que eu não quero 

que divulguem os meus dados do que para estudos de mercado. Quer dizer, é raríssimo telefonarem-

me ou mandarem-me um e-mail por causa de um estudo de mercado. 

10.1 - Nunca tiveram nenhum problema aqui na Consumer Channel ou não conhecem nenhum 

problema? No geral consideram que são mesmo respeitadas? 
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ML – São. E os próprios clientes têm o maior dos cuidados quando nos dão as bases deles 

para nós trabalharmos. 

11. E aqui queria saber também um bocado a vossa visão, quais é que são actualmente as 

características que um bom investigador deve ter? 

AF – Investigador-quali? Nós somos quali, portanto... 

ML – Eu acho que deve ser curioso. Deve ser uma pessoa curiosa em perceber as coisas e 

perceber as coisas permite relacionar-nos com seres humanos. Não é só ter sensibilidade, é ter 

gosto. Curiosidade. Saber. Perceber. Por que é que aquela senhora está a bater três vezes à porta? 

Por que é que aquele senhor não trouxe chapéu de chuva hoje, que chove tanto? Uma pessoa que 

se dê com ela própria a fazer estas perguntas no dia-a-dia, eu acho que para mim essa é a pessoa é 

a base. É uma das bases.  Ser curioso sobre a vida das pessoas. Ser curioso pelo ser humano.   

AF – Instintivamente curioso, não é? E depois ter uma base de know-how, ter espírito 

científico, no fundo. Ter uma base séria de investigação, ter bases sólidas em investigação, para 

saber o que faz bem e o que faz mal. 

11.1. Como no caso da elaboração de guiões ou...? 

AF – Tudo. Tudo é importantíssimo. Não quer dizer que faça melhor, não quer dizer que faça 

totalmente bem, tudo. Mas pelo menos sabe onde é que está a fazer bem e mal. Um dia que se faça 

uma autoanálise... 

ML – E isso que a Ana está a dizer é importantíssimo porque o meu sentimento é que hoje 

em dia é muito pouco valorizado, qualquer pessoa acha que faz uma reunião de grupo, uma 

entrevista ou um estudo. 

AF – Pois. É uma coisa que se adquire com a experiência. 

ML – Quem não sabe é como quem não vê. E quando uma pessoa não sabe fazer as coisas 

nem percebe os erros que faz. 

André Calado (AC) - Sim, parece uma coisa fácil, mas já vi que existe muito planeamento e 

também muita experiência.  

AF - Experiência é outra. Acho que é uma coisa que tem que se saber como é que se faz e a 

seguir a experiência dá imenso know-how, também. Enquanto que há outras funções que em dois 

tempos se aprende e pronto a experiência se calhar é mais o background todo. Esta é uma das que 

realmente é preciso experiência para se ganhar estaleca e ver as hipóteses todas possíveis. 

ML – É cada vez mais essencial, uma coisa que se discute muito em termos de estudos de 

mercado e hoje em dia sim, essa eu acho que é um skill, se quiseres, que antigamente não era tão 

valorizado e que hoje em dia, não só é valorizado pelas pessoas como eu, que acho que é essencial, 
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para se vingar no mercado, que é ter a capacidade de contar uma boa história. É tu conseguires, 

depois de fazer o estudo, por muito bom técnico que tu sejas, por muitos conhecimentos que tenhas, 

se não conseguires transmitir aquilo que tu achas que são os resultados efectivamente do estudo, 

tendo por base a tua análise e não os conseguires transmitir de uma forma clara, simples e directa, 

ninguém te vai ouvir. E, para além disso é preciso uma outra característica que é quando transmites 

esses resultados, tens que entusiasmar e envolver as pessoas nessa tua análise. 

AF – Isso é técnicas de apresentação. 

ML – E não só. 

AC - Como estava a dizer no outro dia, já não é tanto só apresentar a informação, é 

informação direcionada para o cliente. 

ML – É. E saber envolver o cliente de maneira a que ele adopte a tua versão. De maneira a 

que ele te perceba de tal maneira que se convença que de facto tens razão. 

12. Para um investigador jovem quais é que são os conselhos que podem dar? 

AF – Saber muito, portanto estudar, para saber o que é que está bem e mal. Portanto estudar 

sobre o assunto, ser naturalmente curioso, senão tem que aprender a ser, porque às vezes há 

pessoas com mais aptidão do que outras, é uma coisa natural, portanto pode-se treinar e praticar a 

seguir aprender também a apresentar e saber o know-how. Depois é experiência, não é? 

ML – E há uma coisa que é difícil, neste mercado, que é conseguir ter experiência porque é 

um facto que pôr uma pessoa que está agora a começar, a fazer entrevistas pode prejudicar de 

alguma forma a qualidade do trabalho. Se nós temos quatro reuniões de grupo e tu fizesses duas e 

as fizesses mal feitas tínhamos prejudicado o trabalho. E não só era um problema de dinheiro, como 

era um problema de tempo e esse acaba por ser verdadeiramente o problema hoje em dia. Acaba por 

ser um problema de tempo, porque o dinheiro nós na Consumer Channel podemos incluir o prejuízo 

mas o tempo é que a gente não o pode esticar. Portanto é difícil adquirir experiência, digamos. E 

portanto o meu conselho para quem está a tentar começar é que tente aprender a ver, tente perceber 

a ver. Pergunte a seguir. Tente perceber por que é que fez aquilo, por que é que não fez aquilo, tente 

tirar a sua própria interpretação daquilo que se está a passar a nível de comportamento das pessoas. 

Será que aquele é um líder, não é? Será que ele está a lidar com isto, não está? As pessoas não são 

perfeitas e portanto quando se aprende a ver os outros fazer reuniões de grupo e fazer entrevistas e 

fazer observações e fazer as outras coisas todas, quando se vê também se pode aprender, também 

se pode aprender com aquilo que os outros fazem de mal. Para isso é preciso estudar-se muito, 

tentar saber antes e depois tentar perceber o que se está a passar e aprender com o que se está a 

passar. E eu acho que é difícil aprender a ver mas acho que é importante nesta profissão. 

AF – Depois tem que passar para a outra fase que é fazer, não é? E depois há aquilo que 

uma etapa importantíssima que é a análise dos resultados. Já não é só apresentação. Quer dizer, 

não é só o fazer mas depois toda a análise de conteúdo é uma etapa importantíssima também nestes 
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estudos qualitativos, porque pode ficar tudo enviesado, pode não se ter sensibilidade, também tem a 

ver com a experiência. Experiência de moderação e de fazer entrevistas é uma coisa mas depois 

toda a análise também é importantíssima porque pode estar a escapar-te ali  coisas importantes que 

de repente... e depois quer a análise, quer depois a síntese e o que é que é no fundo relevante para o 

Sr. Cliente e para aquilo que ele quer, não é? Todas as partes são importantes, todas necessitam 

de...  

ML – E quando uma falha, falha o trabalho. 

AC – Por exemplo, apenas um pormenor, que já tem ocorrido aqui, que eu já tenho reparado, 

às vezes uma pessoa muito influenciadora dentro do grupo pode comprometer uma reunião de grupo 

completamente.  

ML – Se não se souber lidar com isso pode comprometer completamente. 

AF – Sim e depois se por acaso aconteceu, por alguma razão, infelizmente, também há que 

saber anular essa influência quando se está a fazer a análise. Porque não se vai atrás da cabeça só 

desse e de repente tem que ser relativizado. Mas isso tudo lá está, é o saber fazer. 

ML – Exactamente.  

AC – Isso adquire-se com a experiência e também... 

AF – E com bom senso e com know-how. Saber as bases e o que é que influenciou o quê. No 

fundo é um bocadinho isso, com algumas discussões possíveis não só em qualitativo, porque se eu 

pensar no quantitativo que os números falam por si... mas depois depende da perspectiva. Que é 

assim, 40% é bom ou mau? Depois há discussões entre o cliente também, quer dizer, o técnico 

analisou e achou que era óptimo mas se calhar o cliente diz “olhe desculpe lá mas no meu negócio 

isso é péssimo, não é relevante”. Não conhecer o cliente também às vezes é... É muito importante 

conhecer o histórico do cliente.  

AC – Talvez seja importante, por exemplo, vocês terem experiência com bebidas e com a 

Danone, é importante que vocês já reconheçam mais ou menos o mercado. 

AF – É muito bom. 

AC – Agora se viesse um cliente novo, por exemplo de bebidas... 

AF – A mim gera sempre insegurança. Nós temos clientes que é um projecto só, começa e 

acaba e é altamente inseguro, obriga-nos a estudar muito mais e obriga-nos a estar muito mais 

atentas a uma série de detalhes. 

ML – E depois temos que ter a consciência, se estamos a apresentar dados com coisas que 

descobrimos e são coisas que o cliente já sabe há anos. Portanto aquilo que nós estamos ali 

apresentar, que nós achamos que foi uma descoberta fantástica, o cliente já sabia. E nós temos essa 
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consciência, que isso acontece, portanto também é por isso que nos causa alguma insegurança, 

“será que esta informação é relevante? Será que ele já sabe?” 

13. As empresas também já procuram as empresas de estudos de mercado que tenham 

trabalhado com os produtos deles ou...? 

ML – Sim, também há essa procura.  

AF - Mas hoje em dia por exemplo também procuram aquelas que sacrificam isso pelo preço 

ou timming.  

ML – Ou por ter uma perspectiva diferente. Estão há não sei quantos anos a trabalhar com 

esta empresa e procuram uma perspectiva fresca que não esteja tão viciada. 

14. Quais é que são os critérios que levam os investigadores a optar por realizar pesquisa 

através de técnicas qualitativas, quantitativas ou em conjunto? 

AF – Aqui tratamos principalmente de qualitativas, às vezes também propomos quantitativas, 

mas é raro. A não ser que o cliente queira mesmo que façamos.  

15. Quais é que são as principais diferenças e as conclusões que permitem tirar, cada uma das 

técnicas? 

ML – O estudo quantitativo faz-se geralmente quando se pretende números, ou seja, quando 

se quer uma coisa representativa da população, por exemplo quando eu quero saber qual é a 

percentagem da população portuguesa que faz isto ou que faz aquilo ou que gosta disto ou que gosta 

daquilo. Portanto, quando se tem de tomar decisões que são muito custosas em termos de dinheiro e 

de reestruturação de uma empresa é sempre mais seguro optar por obter uma informação 

quantitativa. Porque se tivermos aqui, por exemplo, três designs de comandos e fizermos o estudo de 

mercado podemos chegar à conclusão de que aqueles dois são bons mas se tem que se optar por 

um deles, tem que se perceber qual é aquele que mais leva as pessoas a comprar e então é melhor 

fazer um estudo quantitativo. Qualitativo é mais nos porquês, nos comos, no melhorar, no quando 

enquanto os estudos quantitativos são mais factuais e como tal as empresas têm tendência a recorrer 

a eles quando querem números. E acima de tudo depende da mentalidade de quem está em cima da 

empresa. Se a empresa tem uns directores que são muito “matemáticos”, pessoas que vêm de 

economia, por exemplo, ou de engenharia, têm alguma tendência para o número, aí não há como 

sair, as empresas fazem muitos estudos quantitativos e poucos qualitativos. Depois há os que estão 

mais que habituados e que já perceberam que a riqueza de um estudo qualitativo é brutal, o facto de 

eu fazer quatro reuniões de grupo e nessas quatro eles me dizerem que este design é muito melhor 

do que os outros é o suficiente. Porque se eu for fazer um qualitativo, vai-me dar que este design é 

melhor que os outros. Se houver uma pessoa assim na empresa podem fazer só qualitativos, 

portanto isto depende muito daquilo que se passa nas empresas. Em termos de estudos é isto, quer 

dizer, um qualitativo só é representativo em termos qualitativos não em termos quantitativos, ou seja, 

eu sei que há pessoas na população que pensam daquela maneira, que têm aquela opinião. 
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AF – Sim, mas há sempre, teoricamente, a saturação teórica que é aquela que se tu em 

qualitativos, que é raro acontecer, mas acontece, sobretudo quando fazemos entrevistas, que é de 

repente tu estás a ouvir a mesma história. 

ML – À décima entrevista te dizem que o A é muito melhor que o B... não são dez patetas, 

né?  

AF – Sim e as pessoas são diferentes, isto chama-se a saturação teórica portanto não 

precisas de fazer o quantitativo, podes ter a certeza que entre a embalagem A e B, é a B de certeza 

porque tiveste uma data de indivíduos sempre a dizer a mesma coisa e por mais que vás a outros, 

eles dizem-te a mesma coisa. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Grego. Esse é um 

estudo em que se devia fazer quantitativo, que por acaso eles fazem sempre, ou que se deveria ter 

feito mais Focus Group, de forma a haver mais dois grupos a dar consistência a uma opinião. É uma 

questão de consistência. Nos quantitativos, a única coisa que é importante para optar por 

quantitativos é aquilo que a Madalena diz e é assim, é o peso das variáveis. Eu em qualitativo 

encontro cinco opiniões sobre um assunto e depois não sei, dessas cinco opiniões qual é a mais 

importante e a seguir, a seguir e a seguir. Se quiseres saber isso, quantificas e fazes um ranking das 

cinco opiniões. O problema é que muitas vezes não fazes o qualitativo não sabes quais são as cinco 

opiniões.  

ML – E perguntas só, e no quantitativo só sabes o que perguntas. Há outras opiniões de 

coisas muito mais importantes que tu nunca vais saber num quantitativo. E às vezes  com base num 

quantitativo fazem-se produtos e lançam-se produtos que não têm sucesso no mercado porque não 

se soube fazer as perguntas certas, porque não se fez um estudo qualitativo.  

AF – Porque não se propôs uma alternativa X que se calhar até era a melhor mas que não se 

contemplou. Porque não se perguntou. 

15.1. Se tivessem de escolher, fazer primeiro um estudo quantitativo ou qualitativo? 

AF – Primeiro, provalmente, é o qualitativo. 

ML – Mas às vezes para fazermos um estudo qualitativo nós precisávamos de ter feito um 

estudo quantitativo. Nós perguntamos ao cliente “então mas quem é o seu consumidor?” e o cliente 

diz assim “pois, não sei.” Então se não sabe como é que nós vamos fazer um estudo qualitativo? 

Vamos chamar quem? Temos que acertar ali mais ou menos, nesses casos nós precisaríamos de um 

quantitativo.  

AF – Depende dos casos, depende do que o cliente já sabe. Mas normalmente, no by the 

book, é primeiro o qualitativo para construíres um questionário e as hipóteses. Por exemplo, o nosso 

cliente Danone, quantifica a seguir uma série de coisas, ou faz testes por produto. 

ML – E sabe dizer-nos antes: “eu sei que o consumidor de Grego tem entre 25 e 55 anos” , 

tem uma ideia. 
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AF – Quantifica conceitos, agora estamos a fazer este projecto, que é confidencial mas não 

interessa, tem vários conceitos e eles depois assinam e vão para um estudo quantitativo, assinalam 

de acordo com o nosso feedback e assinam e depois vão fazer com uma população para perceber. 

15.2. O ideal seria fazer os estudos sempre em conjunto? 

ML – Claro. Mas aí a questão do dinheiro entra sempre. 

AF – Sempre que há dinheiro, claro.  

ML – Fazem sempre que têm dinheiro e têm tempo.  

AF - Quem tem dinheiro faz. Os outros, sempre é melhor ter alguma coisa do que não ter 

nada. 

ML – Isto depende dos mercados, por exemplo, um mercado de telecomunicações, hoje em 

dia já está mais calmo, mas há três anos atrás ou quatro, era impensável teres tempo para fazeres 

um estudo qualitativo sobre uma ideia e a seguir um estudo quantitativo. Quer dizer, quando 

acabasses o estudo já a concorrência tinha lançado tudo, não se compadecia com isso. Portanto de 

facto depende também um bocadinho dos mercados. E há mercados que, por exemplo a nível de 

informática e de gadgets e disso tudo que é impensável tu perderes muito tempo com estudos. Há 

outros mercados muito mais lentos. 

AF – E há outra variável aqui, portanto a investigação, já que estamos na metodologia 

qualitativa e quantitativa, que houve discussões durante anos, sobre o que era melhor ou não, esta 

questão foi debatida em congressos internacionais e chega-se à conclusão que se completam, não 

são opostas. Há um complemento. Mas aqui ainda há uma outra visão mais à frente que nós temos, 

porque também nos focamos muito no qualitativo, que é o hoje em dia, existem outras metodologias 

inclusive, que se completam, não é só a versão qualitativa e quantitativa. Dentro da qualitativa há a 

observação, o Focus Group, a entrevista, o etnográfico, para ir junto das pessoas e estar em casa 

das pessoas e ir ter com elas, quase aquela metodologia antropológica, e no quantitativo não 

estamos muito a par, mas eu suponho que também há outros meios de fazer e cada meio também dá 

resultados diferentes. Nós fizemos uma experiência, que por acaso resultou, por exemplo a recolha 

de dados online, com o mesmo questionário, pode dar resultados diferentes quando tu o aplicas em 

telefónico ou pessoal. Isto faz parte tudo de uma coisa chamada ciência dos enviesamentos que 

podes ter, normalmente é assim em ciências sociais humanas, quando estamos no laboratório, tudo 

controlado não vai bem. E isto porquê? Porque é fácil pensar, porque um questionário online tu estás 

com ele à frente, não está a ser aplicado por ninguém, estás a ver as perguntas e tens o tempo que 

quiseres para responder. Enquanto tens o entrevistador à tua frente tens de responder 

espontaneamente, tens que responder aquilo que vem primeiro à toa, não é pensado.  

15.3. Os investigadores também já estão a par disso? 
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AF – Claro, quer dizer, quem sabe de ciência. Se for um gajo que não tem o tal background 

que eu acho que é importante, se for daqueles que saiu de um sítio qualquer e que ganhou 

experiência, porque a experiência também é importante, e vai para um gabinete trabalhar para uma 

multinacional mas que não tem esse background pode não sei sensível a estas coisas. E depois de 

repente pode se ver admirado porque o cliente diz assim “mas desculpe lá, há uns meses atrás eu fiz 

um estudo e não me deu esses resultados, fez mal.” “Não, não foi connosco que fez, fez quê? 

Online? Fez pessoal? Fez telefónico?” tem que se ter isso em atenção. 

AC – Cara a cara nem sempre as pessoas são capazes de dizer realmente aquilo que 

pensam, ao contrário do online. E também depende dos investigadores. Existem muitas variáveis a 

ter em conta.  

ML – Aí nós estamos sempre a dizer que é preciso bom senso e know-how. 

AC – É preciso que os investigadores tenham essa sensiblilidade. 

AF – E saibam dar o desconto.  

16.  Em Portugal são realizados bons estudos de mercado, na vossa opinião? 

 ML – Eu acho que sim. Temos bons investigadores, boas empresas, boas escolas. Aliás digo-

te mais, nós temos um bocadinho aquela coisa do “é português, aquilo que a gente faz cá não é tão 

bom como o que se faz lá fora”. Mas nos estudos internacionais nós vimos que a nossa qualidade é 

igual ou melhor do que lá fora. Às vezes, por exemplo, de estudos internacionais, recebemos guiões 

para fazer reuniões de grupo que a gente pensa que eles estão doidos, “eles acham que é possível 

fazer uma reunião assim?” e dá para perceber que a qualidade é boa. 

16.1. Não há nenhum aspecto que possa ser melhorado? 

ML – Há.  

AF – Isso como lá fora. 

ML – Há sempre coisas a melhorar numa empresa, numa profissão, num mercado... não há é 

assim nenhum erro que eu possa assim apontar, nenhuma fatalidade... isso não há. Há tipos de 

estudos que não vale a pena fazer, tal como há noutros países. 

AF – Se calhar por termos menos dinheiro não se fazem os estudos que se fazem na 

Alemanha ou assim, daquelas coisas de neurofisiologia, em que se mede a atenção, quer dizer, 

coisas mais sofisticadas. 

ML – Mesmo assim, a gente já tem estudos, por exemplo de eye-tracking em supermercados 

cá em Portugal em que as pessoas levam os óculos. Nós temos muito essa coisa, os portugueses 

são muito assim, do multibanco, dos telemóveis, a gente adere a tudo o que é tecnologia. Somos 
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tecnologicamente avançados e muito facilmente. E aqui também é um bocadinho isso, as técnicas 

nós aderimos muito a elas, é um facto.  

 AF – O mercado é que muitas vezes não tem dinheiro para isso.  

  ML – Às vezes não se faz melhor trabalho por uma questão de custos e timmings. Porque o 

que era indicado neste estudo era fazer 20 entrevistas individuais mas o cliente tem só tem uma 

semana e portanto fazemos dois Focus Group. Tem uma semana e não tem dinheiro.  

  AC – Talvez tenha mesmo a ver com os tipos de empresas que há em Portugal, a maior parte 

são pequenas ou médias empresas. 

 ML – E com a dimensão do mercado em Portugal. 

  AC – É um mercado relativamente pequeno, o país é pequeno. As grandes empresas não 

estão interessadas em Portugal e se calhar as empresas mais pequenas também não têm dinheiro 

para investir. 

  AF – Pois. Mesmo quando não havia crise e a coisa até funcionava. Eu estou a imaginar por 

exemplo, uma lt, fazia estudos às vezes em Portugal e nos grandes países europeus, onde faz 

sempre continuamente e em Portugal era de vez em quando e é uma empresa francesa que 

coordena a cena toda, isto é a lógica das multinacionais, coordena tudo e subcontrata o trabalho de 

campo e depois os questionários ou o que for vai tudo lá para a central e é tudo tratado. 

  ML – É quando se faz em Portugal, mercado no qual eles são líderes ou eram líderes. Eram 

líderes em muitos mercados, mesmo assim só faziam estudos de vez em quando. 

  AF – Não era tão contínuo como fazem em França ou na Alemanha. Porque nesses 

mercados em que são líderes, é a liderança para por exemplo lançamentos de novos modelos, a 

decisão do novo modelo e como é que é esse modelo não passa por Portugal, portanto não é o 

consumidor português que é avaliável nesse nível. Quer dizer, no que eles decidirem depois lá pelos 

estudos que fazem nos países mais importantes, a seguir podem vir fazer estudos cá, para saber 

eventualmente que publicidade fazer. 

ML – Quando têm hipótese de escolha, porque nem sempre. 

AC – Então escolhem muitas vezes os mercados mais importantes para eles, fazem os 

estudos aí e aplicam nos restantes? 

AF – Sim. 

ML – Até porque se não resultar, o mercado não é muito grande, não resulta em grande 

perda, se resultar, é mais um bocado. 



ESTUDOS DE MERCADO: QUAIS AS ETAPAS E COMO SE DESENVOLVEM ATÉ À DECISÃO FINAL? 

André Calado | 47 
 

17. Quais é que são as vantagens que veem em realizar os estudos dentro da própria empresa 

ou encomendar a empresas externas como é o vosso caso? Existem vantagens, 

desvantagens? 

 AF – Eles nem têm. Em Portugal a única que tinha era a Unilever. Em Portugal não é 

costume terem, mas algumas internacionais eventualmente podem ter.  

 ML – Em Portugal não conheço nenhuma empresa que tenha dentro da empresa um 

gabinete de estudos de mercado. Quando têm um departamento de estudos de mercado têm uma ou 

duas pessoas que coordenam os estudos de mercado da empresa, mas não os fazem. 

 AF – Mas hoje em dia há um bocadinho de tendência a, com a crise, já percebemos que para 

saber assim uma coisinha rápida e “deixa cá ver o que é que acontece” esses researchers, que estão 

lá, que só fazem de interface connosco, por exemplo e com outros gabinetes de estudos, também 

são pressionados para fazer. “Não vale a pena estar a encomendar e a gastar dinheiro. Fazes aqui 

dois Focus Group e a gente fica aqui a saber”. Isso sabemos que fazem. E fazem estudos online, 

com uns “paineizinhos” e umas tretas. 

 ML – Se bem que eu acho que isso está a diminuir, como estão a despedir gente, essas 

pessoas estão a ter cada vez menos tempo, estão a ter cada vez menos capacidade para fazer isso. 

Acho que está a diminuir de há um ano para cá, um ano e pouco. 

AF – Mas para um cliente ou dois que está a pensar, sei lá como é que são os outros. 

 ML – Sim mas eu acho que ao avaliar por uns, estamos a avaliar por outros. Despede-se toda 

a gente, anda tudo a fazer o trabalho dos outros. 

 AF – Eu lembro-me de há uns anos atrás, por exemplo a UNICER que fazia imensos testes 

de produtos, novas cervejas e inovação, que hoje em dia não fazem inovação nenhuma, mas que 

pedia externamente testes de produto a gabinetes que de repente achou que já não valia a pena, até 

porque testes a estes tipos de produtos é complicado, instaurou um painel interno na fábrica e nos 

escritórios todos de pessoas que até não estão ligadas a inovação e fazia aí os testes de produto. 

 ML – Aquela lógica de que não é por trabalharem na UNICER que mudaram os sabores, o 

paladar, o paladar é igual ao de qualquer outra pessoa. 

17.1. Ficam com a qualidade muito comprometida, então?  

  ML – Depende da pessoa que está à frente. 

  AF –  Depende da frente e da perspectiva. Aplicares um questionário a, quer dizer, estão um 

bocadinho enviesados porque trabalham com cervejas, mas trabalham com cervejas a outros níveis, 

quer dizer, lá no painel havia as senhoras da administração, da contabilidade, ou da limpeza. Estão 

todos ali no ambiente, há algum enviesamento. Mas entre isso e não fazer nada, que é não ter 

dinheiro nem acreditar muito nos testes que se fazem lá fora... e a Danone também já faz o mesmo. 
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 ML – Pois, então a gente não foi já participar num que eles estavam a fazer?  

 AF – Portanto as próprias empresas que têm dois ou três researchers lá dentro, fazem de vez 

em quando estes quick and dirty, que é assim um bocado enviesado, também tem outro nome que é 

disasters check. É “checkar” assim uma coisa rápida e deixa cá ver como é.  

ML – Por exemplo, chamar oito pessoas para fazer uma reunião de grupo para a Danone 

para falar dos produtos Danone é um bocadinho, enviesar um bocadinho a coisa, não é?  

17.2. Têm acesso a painéis para fazer isso? 

AF – Sim, os mesmos que nós. 

AC – Desde que paguem... 

AF – Claro, vão à PONTIS, como nós falamos, que são empresas que têm painéis e digo 

“olhe, quero oito senhoras que sejam consumidoras de Activia”. 

17.3. Mas só nesses casos em que querem pontualmente fazer alguma pesquisa? 

AF – Sim. 

ML – Ter um departamento instalado para estudos em Portugal não existe. E não sei se 

existe em termos internacionais. A Coca-Cola tem, isso sei que tem. 

AF – Em Portugal já houve durante muitos anos uma empresa que era a Unilever, que tinha 

uma empresa adjudicada a ela, que se chamava IEM que foi pioneira em estudos de mercado em 

Portugal e que era um gabinete à parte, uma estrutura à parte que só fazia estudos para a 

UNILEVER, portanto era um departamento interno, assim como eles tinham contabilidade, tinham 

researchers, é o única empresa em Portugal que eu conheço que tinha e hoje em dia já não tem. 

Acabou, fechou e tem dois ou três researchers que fazem a função dos outros todos que existem nas 

outras empresas que estamos a relatar. O Interface é encomendado fora. Eventualmente podem 

fazer estes disaster checks e assim. Agora imagino que nos Estados Unidos e isso tudo em que há a 

cultura de estudos de mercado e as multinacionais têm lá sede, que se calhar têm os seus próprios 

gabinetes. Basta contratar os researchers e fazem lá dentro. Fazem como nós, poupam dinheiro. E 

são mais rápidos. 

17.4. E da mesma maneira não há empresas de estudos de mercado a trabalhar 

exclusivamente para um cliente? 

AF – Não. Podia existir mas não acredito. Porque não há dimensão para isso. Talvez lá fora 

ou assim, quase ser exclusivo. 

ML – Não conheço ninguém com essa situação. 



ESTUDOS DE MERCADO: QUAIS AS ETAPAS E COMO SE DESENVOLVEM ATÉ À DECISÃO FINAL? 

André Calado | 49 
 

AF – Atenção, há algumas críticas em relação a ter gabinetes dentro da própria empresa 

porque há algum enviesamento, não há aquela distância do negocio. 

ML – E acho que a longo prazo se percebeu que não se lucra muito com isso. 

18.  Veem que existe actualmente novas tendências nos estudos de mercado na forma por 

exemplo, da exigência dos clientes, as conclusões têm de ser apresentadas de forma 

diferente? 

ML – Eu acho só aquilo que já disse de ter capacidade de transmitir a tua ideia. 

AF – Sim, e os clientes cada vez exigem mais conclusões do estudo, dos resultados, mas 

também a nossa visão estratégica. Recomendações estratégicas, para além da apresentação de 

resultados. Quase como um papel de consultoria direcionada para aquele problema. É um trend que 

já acontece há uns tempos e cada vez valoriza-se mais. Eles perguntam sempre no final, sempre 

perguntaram mas agora mais, já não é só, mesmo em quantitativos, não é só apresentar os 

resultados mas é a tua recomendação. 

19. Quando contratam empresas de painéis, para terem as pessoas aqui nas reuniões, dizem 

que existem pessoas que são quase profissionais da resposta. Como é que esse panorama 

pode ser alterado? 

AF – Pois isso é um busílis e é uma das exigências também dos clientes que alguns também 

exigem saber como é que recrutamos, quem é que recrutamos e tudo mais. Como é que pode ser 

colmatado? Pode ser colmatado com alguma honestidade por parte dessas empresas. Que é haver 

alguma centralização na APODEMO desse serviço, no sentido em que descobres que a pessoa está 

inscrita em diferentes painéis, basta por exemplo descobrir o número de contribuinte e haver uma 

entidade, que a APODEMO está a acartar com essa responsabilidade, que é cada pessoa tem o seu 

número de contribuinte e há uma entidade centralizadora que centraliza as bases de dados todas 

desse fornecedores, formando uma base única e atribui a cada pessoa que pertence a cada painel e 

essas pessoas já não podem fazer parte da base de dados de outra empresa. E essa centralização 

não é ela que gere o recrutamento, cada empresa tem o seu negócio, só que há uma interface com 

essa central. Quando eu peço à PONTIS para me recrutar, ela vai pesquisar, vai trancar essas 

pessoas e elas se estão repetidas noutra base, não podem ir e ficam anuladas, só pertencem à 

primeira em que se inscreveram. E essas depois têm que ser honestas, durante seis meses não 

podem participar noutro estudo. 

19.1. E isso não traria problemas de falta de pessoas? 

AF – Claro. Essa nós prevemos que vai ser a maior dificuldade. 

AC – As próprias empresas não estão interessadas em que isso aconteça, tem de ser uma 

entidade externa a regular isso. 
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ML – Isso é um bocadinho relativo, porque todas as pessoas estão, em teoria, interessadas 

em que isso aconteça, porque irá melhorar a qualidade do trabalho, porque evita problemas e porque 

no fundo todas acham que a base de dados que têm são pessoas que já lá estão há muitos anos com 

eles e que são quase únicos deles. Mas na verdade, quando todos põem a mãozinha lá em baixo, na 

consciência e pensam no que têm, têm sempre esse medo, sempre. Que é uma empresa que faz um 

recrutamento para três reuniões de grupo e nos dá 24 pessoas e dessas 24 a gente vai de volta e diz 

assim “desculpe lá mas destas 24 metade participou há dois meses numa reunião de grupo, não 

podem participar”, dá mais trabalho, vai ser o caos para a empresa que faz recrutamentos, para nós 

que temos timmings para cumprir e para o cliente que também tem. 

AF – Para os clientes, os timmings vai ser muito complicado mas de resto a qualidade é muito 

melhor. 

ML – Em termos teóricos, toda a gente está de acordo e toda a gente está com vontade de 

implementar mas na verdade, quando todos começam a pensar na coisa... Nós vamos ter de passar 

a dizer aos clientes que vamos precisar de uma semana para fazer recrutamento para a reunião de 

grupo. Ao princípio, não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer, em vez dos dois dias que a 

gente tem como mínimo hoje em dia. 

AF – Eles estão a trabalhar à séria nisso. 

ML – Sim, toda a gente tem vontade. Porque toda a gente está farta de ter profissionais da 

resposta na reunião. Todos, os clientes, as próprias empresas de recrutamento, depois no fim refilam 

“por amor de deus, aquela senhora, já vi cá.” 

19.2. Vocês identificam facilmente quem é? 

AF – Alguns sim. A PONTIS hoje em dia está a fazer um esforço de qualidade e tem 

renovado imenso o painel e quando nós perguntamos aqui no grupo se já todos participaram, alguns 

dizem que sim, mas há sempre um ou outro que diz que não, que é a primeira vez. Desde que num 

grupo haja um ou outro que lá esteja pela primeira vez, é bom. Desde que os outros não tenham 

participado nos últimos seis meses, é a regra da ESOMAR, não é nossa. É o mínimo porque de seis 

em seis meses participar num estudo de mercado já não é profissional da resposta, porque é duas 

vezes por ano. E isso desde que estejam dentro do público alvo que se pretende, alguns até ficam 

parados durante um ano. 

ML – E nós detectamos, nas entrevistas individuais, nas reuniões de grupo também, mas nas 

entrevistas individuais, como tu já reparaste, a gente estabelece alguma relação com as pessoas, e 

até às vezes um bocadinho de cumplicidade, e as próprias pessoas dizem “há um mês que não me 

chamam, vim o mês passado e nunca mais me chamaram” e nós assim “o mês passado?” 

AF – Pronto são descobertos, apanhamos assim com algumas cenas dessas.  
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ML – Ou às vezes dizem, “não me posso inscrever, porque eu estou inscrito aqui mas podia 

estar inscrito noutro lado, não há outras empresas que façam isto, eu estou aqui nesta e também 

estou noutra que é ali na Avenida de não-sei-quê”, a gente começa a perceber que essa pessoa está 

inscrita em não sei quantas empresas. 

AF – Porque aldrabam e dão nomes diferentes.  

19.3. Mas as pessoas sabem que não podem fazer isso? 

ML – Sabem. Depois desenvolvem tanta cumplicidade connosco, estamos a pedir mais uma. 

E as pessoas não têm a consciência dos seis meses. 

AF – Porque mentem, nos inquéritos está lá “já participou nalgum estudo, se sim qual é a 

categoria e há quanto tempo?” e as pessoas mentem. 

ML – As pessoas, como querem ser recrutadas, não dizem que foi no mês passado, quanto 

mais não seja porque “se eu disser que foi o mês passado ela não vai querer”, então dizem que há 

muito tempo, “há mais de um ano”. 

AF – Os próprios gabinetes também não têm muito controlo porque também não podem dizer 

que a pessoa está a mentir, a não ser que essa pessoa tenha vindo da base de dados.  

19.4. Eles não têm acesso às bases de dados uns dos outros? 

AF – Não. 

ML – Têm de acreditar naquilo que as pessoas dizem, e as pessoa têm aquela coisa, não 

sabendo que são seis meses – porque a maioria não sabe e a gente também nunca lhes diz – as 

pessoas querem participar, dizem que há imenso tempo que não vão, que é para ver se a escolhem.  

AF – Eu sinceramente digo-te uma coisa, alguns irritam-me profundamente porque já têm a 

atitude do despachar e vir cá ganhar dinheiro, esses são logo eliminados, mas há outros que eu não 

me importo que não cumpram os seis meses, que já sabem disto, porque o aquecimento é muito 

mais rápido e porque têm outra desenvoltura que às vezes também convém. Há estudos que até é 

bom ter pessoas que já vieram,  porque há pessoas que eu estou um quarto de horas a aquecê-los. 

ML – E quando por exemplo, o que é importante numa reunião é a criatividade, sugestões de 

melhoria, quando esse é o objectivo central de um estudo, o facto de as pessoas terem vindo há seis 

meses não faz tanta diferença porque no fundo estamos a puxar um bocadinho pelo facto de serem 

consumidores criativos. E se são pessoas que vieram há quatro meses, que também se interessam 

por este tipo do coisa.  

AF – Há estudos que também há que ver que isso não faz tanta diferença. 

19.5. No fundo vocês consideram que os seis meses é excessivo? 
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AF – Não, é bom. 

ML – Está certo, é bom. O que nós estamos a dizer não é que não deviam ser seis meses, 

mas há casos de estudos em que se fosse menos, não tem problema, até poderá trazer vantagens. 

Mas de facto deveria ser seis meses para evitar os profissionais de resposta. Pontualmente, o senhor 

X ou o senhor Y, até poderia vir todos os meses, desde que não se deixe influenciar por isso. Ou o 

senhor X ou senhor Y, nem de seis em seis meses porque não vem para cá fazer nada, vem só olhar 

para mim e receber o dinheiro no fim. 

AF – Nós falamos muitas vezes para a PONTIS e dizemos “olhe, este fulano não quero mais 

na minha vida”. Porque não contribui para nada. 

ML – Sentou-se a olhar para o relógio, não contribuiu, no fim ou no dinheiro e foi-se embora, 

só estava cá para receber o dinheiro. E a PONTIS tem de facto uma perspectiva real de melhorar o 

painel, agradece-nos sempre imenso e tira essas pessoas do painel. Eu sei isso porque às vezes 

pergunta-nos “está com dificuldades não é? Já nos disseram uma vez que não queriam este senhor 

mas escolhemo-lo porque ele é o único dos que tem não-sei-o-quê, querem aceitá-lo na mesma, ou 

não.” Portanto, de facto, a PONTIS corta-os do painel. Por isso é que continuamos a dar muito 

trabalho à PONTIS porque consideramos que, de facto, faz um bom trabalho. 

AF – Mas essa é mesmo uma coisa que é muito importante e é muito relevante na qualidade 

e há clientes exigentes, um deles é a Nestlé, trabalhamos com eles, por acaso em estudos de 

mercado, nem tanto mas noutras acções de formação, aqueles workshops e isso e quando lá fomos 

fazer uma apresentação, uma das coisas que nos perguntaram foi quem fazia o nosso recrutamento 

e como é feito. Há clientes que consideram essa umas das variáveis importantes em termos de 

qualidade. 

20. Internamente podem existir problemas? Como por exemplo, trabalham com a Danone e a 

Nestlé que são empresas concorrentes. 

AF – São tudo interesses, há conflito de interesses e é um bocadinho como as agências de 

publicidade. Outros não gostam que trabalhemos muito nem é possível trabalhar concorrentes 

continuamente. Ou é Nestlé, ou é Danone. 

ML – Mas é assim, por exemplo, nunca nos confrontámos com essa situação, mas os 

estudos que nós fizemos para a Nestlé foi cafés e a Danone, não tendo cafés poder-se-á não se 

importar que nós utilizemos. Nós partimos desse princípio, porque estas regras não são explicitadas 

no começo das relações, acaba por ser uma questão de bom senso. A presidente da UNILEVER, 

uma vez solicitou-nos, fizemos um estudo sobre um anúncio de azeites, e disseram-nos logo, isto 

logo no briefing, nos próximos oito meses vocês não podem trabalhar azeite. Mas isto é muito raro, é 

muito do bom senso. Nós não nos passaria pela cabeça se prezamos a Danone enquanto cliente, ir 

trabalhar iogurtes Nestlé ao mesmo tempo. Mas é difícil perceber quando um cliente deixou de ser 

cliente, porque um cliente às vezes só é cliente de ano a ano. Mas tínhamos a UNICER que tinha 
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cervejas e tinha águas e a certa altura fizemos um estudo de água para um concorrente e dissemos 

ao concorrente que trabalhávamos UNICER mas que não trabalhávamos água UNICER e depois 

informámos a UNICER que estávamos a fazer aquele estudo de águas, porque não queríamos perder 

aquele cliente UNICER enquanto cliente. É muito uma questão de bom senso e da gestão que as 

empresas de estudos de mercado fazem. Porque as regras não são explicitadas, está implícito que 

se tu trabalhas um iogurte de uma marca não vais trabalhar o iogurte de mais marca nenhuma. Mas 

como as empresas normalmente não são mono-produto, depois de trabalhar cervejas da UNICER, 

poderias fazer um estudo para a água do LUSO? Eu e a Ana nunca o faríamos, porque pertence ao 

grupo que é o principal concorrente da UNICER. Poderíamos trabalhar outras águas. Parte 

essencialmente do bom senso. Depois o cliente se não gosta tem bom remédio, parte para outra.  


