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RESUMO 

 
CALLIYERIS, V. E. Métodos de Coleta de Dados: análise comparativa dos perfis dos 
respondentes e dos resultados obtidos via internet e via presencial face a face 
Dissertação (Mestrado em Administração). Administração. São Paulo 2012. 
 

O presente trabalho tem por objetivo analisar comparativamente o perfil dos 

respondentes e os resultados advindos de duas abordagens distintas de coleta de dados: via 

internet (online) e via presencial face a face domiciliar (offline). Os critérios selecionados 

para essa comparação foram o índice de retorno das respostas de ambos os métodos, a 

qualidade das respostas obtidas nas baterias de avaliação de atributos e os resultados de 

comportamento e atitudes das amostras selecionadas. Os dois primeiros critérios 

escolhidos referem-se a um tema muito discutido na academia que é a relação do 

respondente com o método de coleta eletrônico, sobre a qual acredita-se não haver 

controle, o que pode ocasionar um baixo índice de adesão e também comprometer a 

qualidade dos dados coletados. O último critério selecionado refere-se a outro tema muito 

debatido que é o perfil de respondente que ambos os métodos de coleta alcançam, que 

acredita-se ser distinto e, em consequência, reproduz diferenças de comportamento de 

consumo e de atitudes entre os dois públicos abordados.  

 Para se alcançar os objetivos propostos, em primeiro lugar foram realizadas 

entrevistas em profundidade exploratórias com executivos de institutos de pesquisa 

atuantes no Brasil, com o intuito de se entender seus pontos de vista em relação à 

aplicabilidade do método de coleta online. Posteriormente, conduziu-se um estudo 

quantitativo por meio de dois métodos de coleta, eletrônico via internet e presencial face a 

face, com duas amostras distintas, cujos resultados foram comparados. As hipóteses 

levantadas foram confirmadas, uma vez que houve divergência entre os índices de retorno 

das respostas obtidas, viés no preenchimento das baterias de atributos por um dos públicos, 

e também diferenças no perfil sociodemográfico das amostras abordadas, que refletem 

padrões de consumo e de comportamento distintos entre ambas. 

 Este trabalho justifica-se na medida em que apresenta um tema atual e controverso 

no ambiente acadêmico e corporativo, cujo foco é debater a substituição dos métodos de 

coleta tradicionais pelo método contemporâneo via internet, ou sua complementaridade, 

em um momento no qual a rede virtual de comunicação ganha cada vez mais espaço na 

relação empresa-cliente. 

Palavras-chave: pesquisa de mercado, métodos de coleta de dados, levantamento via 
internet. 



ABSTRACT 

 

CALLIYERIS, V. E. Métodos de Coleta de Dados: análise comparativa dos perfis dos 
respondentes e dos resultados obtidos via internet e via presencial face a face 
Dissertação (Mestrado em Administração). Administração. São Paulo 2012. 
 

This work has as objective analyze comparatively the respondents profile and the 

results obtained by two different data collection approaches: by internet (online) and face 

to face at home (offline). The criteria selected for this comparison were the response return 

rate for both methods, the answers’ quality obtained on the attributes evaluation questions 

and the results on habits and attitudes of the selected samples. The first two chosen criteria 

refer to a topic very discussed in the academy that is the relationship between the 

respondent and the electronic data collection method, on which is believed to be 

uncontrolled, causing low access rate and also compromising the quality of data collected. 

The last criteria selected refers to another theme approached by academics which is the 

respondents profile that both data collection methods reach, which is believed to be 

distinctive and in consequence, provides differences in consumption behavior of the 

approached targets.    

To reach the proposed objectives, initially some in depth exploratory interviews 

were conducted with executives of research institutes acting in Brazil, aiming to 

understand their point of view regarding the capability of the online research method. 

Subsequently a quantitative study was conducted through two data collection methods, 

electronic by internet and face to face at home, with two different samples, which results 

were compared. The hypotheses were confirmed once there were differences in answers’ 

return rates, bias on attributes evaluation caused by one of the targets and also differences 

in both social-demographic profiles that reflected in discriminant consumption habits and 

attitudes. 

 This work is justified in a way that it presents a current and controversial subject in 

the academy and in the business world, which focus is debate the replace of the traditional 

date collection methods by the contemporary one by internet, or even its complementarity, 

in a moment that the virtual network is increasing its penetration in the relationship 

company-consumer.  

 
Key-words: market research, data collection methods, web survey. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O levantamento de informações, como atividade organizada para apoiar as decisões 

de marketing, teve início na primeira década dos anos 1900, com a nomeação de Charles 

Collidge Parlin para gerir a Divisão de Pesquisa Comercial do Departamento de 

Propaganda, da Companhia Editora Curtis, em 1911, sendo que a maioria dos trabalhos 

realizados referia-se a análises do recenseamento e estatísticas sobre mercados potenciais. 

Na década de 1920, foram projetados os primeiros questionários e levantamentos, e 

reconheceram-se problemas na elaboração das perguntas e influência exercida pelo 

entrevistador. No início de 1930, o foco passaram a ser os problemas de amostragem e 

representatividade, sendo que o fiasco da prévia eleitoral feita pelo Literary Digest, em 

1936, representou o ponto máximo da preocupação com amostras bem definidas. Durante e 

depois da Segunda Guerra Mundial, a pesquisa se expandiu rapidamente com crescimento 

exponencial através dos anos seguintes (BOYD; WESTFALL, 1984). 

A pesquisa de marketing ou pesquisa mercadológica é “a coleta, registro e análise 

de todos os fatos referentes aos problemas relacionados à transferência e venda de 

mercadorias e serviços do produtor ao consumidor” (BOYD; WESTFALL, 1984, p.4). 

Malhotra (2001) enfatiza o papel da pesquisa de mercado como provedora de recursos para 

a tomada de decisões em empresas de todos os tamanhos, de todos os tipos e todos os 

setores (pequenas, grandes, indústrias, de serviços, de varejo, organizações políticas, sem 

fins lucrativos etc.).    

Para a American Marketing Association (2004), a pesquisa de marketing liga o 

consumidor, o cliente e o público ao responsável por atividades de marketing dentro das 

organizações por meio de informações coletadas; é utilizada com o objetivo de identificar 

oportunidades de mercado, gerar e avaliar ações de marketing e monitorar o desempenho 

de marketing. 

Com a mudança histórico-cultural das demandas dos consumidores, as empresas 

necessitam cada vez mais de informações completas que evidenciem como seu potencial 

consumidor irá reagir frente a outras ofertas no mercado. Além disso, a intensificação da 

concorrência faz com que as empresas busquem informações sobre a eficácia de seus 

instrumentos mercadológicos com o objetivo de serem percebidas por uma gama maior de 

consumidores. E, finalmente, a globalização - que trouxe acesso ilimitado a produtos do 

mundo inteiro - aumenta a necessidade de informações sobre mercados maiores e mais 

distantes. Isso posto, pode-se dizer que a pesquisa de marketing auxilia os profissionais da 



 

 

18

área a identificar e satisfazer as necessidades de seus clientes e não clientes, através de 

informações a respeito dos mesmos, dos concorrentes e outras forças que atuam no 

mercado. 

 Dentro desse cenário de busca por informações, é importante compreender que, 

para cada necessidade, um tipo de pesquisa é aplicado. De maneira geral, se a intenção é 

explorar um problema ou uma situação para prover critérios e compreensão, aplica-se a 

pesquisa exploratória, que tem por objetivo descobrir ideias e novos dados. Caso se tenha a 

intenção de descrever alguma coisa, normalmente por características ou funções de 

mercado, utiliza-se a pesquisa descritiva. E, finalmente, se a ideia for obter evidências de 

relações entre causa e efeito, emprega-se a pesquisa causal (MALHOTRA, 2001).  

Para qualquer um dos três tipos de pesquisa revela-se de suma importância a 

objetividade e precisão na “coleta, registro e análise” do dado (BOYD; WESTFALL, 

1984). O público-alvo deve ser selecionado com muito cuidado, e intenciona-se que sua 

resposta seja considerada típica de todos os consumidores. Além disso, o instrumento de 

coleta das informações deve ser desenvolvido com rigor para ser capaz de traduzir todas as 

necessidades e anseios do público investigado. A objetividade e a precisão na coleta e 

registro do dado estão diretamente relacionadas aos métodos de levantamento, sendo 

atualmente mais populares as entrevistas telefônicas e aquelas feitas de modo presencial. 

As pesquisas pelo correio são pouco utilizadas, e estando as por internet ou e-mail 

ganhando espaço rapidamente. Segundo Cid (2012), a maioria dos mercados globais 

apresentou um crescimento na realização de coletas online, que hoje representam cerca de 

23% do total das pesquisas efetuadas nos 20 principais mercados de pesquisa do mundo, a 

partir dos dados apresentados anualmente pela ESOMAR (órgão mundial regulador do 

segmento de pesquisa de mercado) em seu informe para o setor. A Tabela 1 fornece 

detalhes de cada um dos 20 mercados. 
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Tabela 1: Ranking dos 20 principais mercados de pesquisa 

Ranking Mercados Receita Online % Online 2010 Receita 2010 

1 Estados Unidos $1.983 20% $9.915 

2 Alemanha $1.011 35% $2.889 

3 Japão $766 40% $1.916 

4 Reino Unido $733 23% $3.185 

5 França $405 16% $2.533 

6 Canadá $294 42% $699 

7 Austrália $191 29% $657 

8 Suécia $130 34% $381 

9 Holanda $126 35% $359 

10 Espanha $96 13% $736 

11 Itália $93 12% $771 

12 China $56 5% $1.114 

13 Coreia do Sul $54 16% $338 

14 Finlândia $40 33% $120 

15 Suíça $35 18% $196 

16 Áustria $34 20% $169 

17 Bélgica $32 15% $210 

18 Rússia $32 10% $315 

19 Noruega $30 20% $148 

20 Nova Zelândia $28 33% $84 

Total top 20 $6.169 23% $26.735 
Fonte: ESOMAR 2010, publicado no blog Netquest, por Enric Cid em 03 jan. 2012 

 

 Pode-se perceber que a coleta eletrônica (via internet ou online) está ainda em 

estágio embrionário em vários dos principais mercados de pesquisa, quando comparada a 

outras formas de abordagem. O mesmo acontece no Brasil; porém, como o número de 

usuários virtuais cresce vertiginosamente a cada ano, investigadores têm se dedicado a 

estudar constantemente as ferramentas eletrônicas, como forma de coleta e 

disponibilização de dados, com o intuito de torná-las úteis, precisas e confiáveis a seus 

usuários. 

É nesse contexto que este trabalho se insere, na conquista da pesquisa eletrônica, 

propiciada pelo advento da internet e dos facilitadores que este meio de comunicação 

apresenta. 

 

1.1 A problemática da pesquisa por internet 

 

Como o número de usuários da internet dobra a cada ano no mundo, atingindo a 

marca de cerca de 68 milhões de usuários em 2008 no Brasil (IBGE – PNAD 2009), 
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investigadores têm utilizado mais frequentemente as ferramentas eletrônicas virtuais como 

método de levantamento de dados. Segundo Dillman (1999), os avanços mais 

significativos em metodologia de pesquisa durante o século XX foram a introdução da 

amostra randômica nos anos 1940 e a entrevista telefônica na década de 1970. No final dos 

anos 1990 e início do século XXI, pesquisadores testemunharam avanço similar com a 

introdução das pesquisas com suporte tecnológico, como as conduzidas via internet e pelos 

sistemas de reconhecimento de voz (voice recognition systems ou interactive voice 

recognition – IVR). 

 Couper (2000) assinala que o poder da web reside não apenas no fato de ela atingir 

um incontável número de respondentes a um custo baixo, mas também no fato de que ela 

se tornou acessível, como meio de coleta, para a população em geral, que pode oferecer 

produtos e serviços em sites e, simultaneamente, coletar dados de consumidores, potenciais 

clientes e curiosos, que diariamente acessam os ambientes virtuais em busca de 

informações.  

Além disso, essa capacidade de coletar dados em larga escala não se restringe mais 

a organizações governamentais ou a grandes empresas do mundo corporativo. O baixo 

custo da pesquisa via web tornou sua aplicabilidade possível a qualquer pessoa com acesso 

à internet e democratizou definitivamente o processo de coleta de dados. Para completar, a 

utilização de recursos multimídia facilitou a padronização do instrumento de coleta e a 

interação do respondente com o método de autopreenchimento, tornando-o amigável e 

dinâmico. 

Entretanto, se por um lado o mundo da pesquisa via web parece fascinante e 

promissor, por outro lado, como toda e qualquer forma de coleta, ela necessita ser 

conduzida e aplicada com cuidado, dependendo do objetivo que se pretende alcançar. Sua 

má utilização pode trazer frustração ao investigador, no momento que pode não responder 

às questões propostas pela problemática investigada.  

Nesse sentido, desde a sua implementação, como método contemporâneo de 

levantamento de dados, a pesquisa via web vem sendo tema de várias investigações no 

meio científico e corporativo, que debatem, desde então, sua eficácia e aplicabilidade, e 

propõe soluções para os principais problemas encontrados. Países como os Estados Unidos 

utilizam o levantamento de dados por internet desde o final dos anos 1990 e, por isso, já 

superaram os problemas iniciais de sua utilização. Já o Brasil tenta, desde o início dos anos 

2000, migrar dos métodos de coleta tradicionais (pessoal e telefônica) para a recolha via 

web, faceando nestes últimos 10 anos os benefícios e as dificuldades de sua aplicabilidade.  
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A opinião de alguns dos executivos de institutos de pesquisa de mercado brasileiros 

também diverge quanto à utilização do método, e a principal dúvida que ronda o meio 

acadêmico e empresarial, nesta transição, é a seguinte: é possível substituir os métodos de 

coleta tradicionais pelo online via internet ou são eles complementares? Para responder a 

esta questão a academia vem conduzindo, nos últimos anos, testes comparativos entre os 

resultados advindos de vários meios de coleta, com o objetivo de verificar-se a eficácia das 

amostras selecionadas, os respectivos custos e velocidades de condução, a interação do 

respondente com os métodos e, por fim, a qualidade das informações geradas. Este 

trabalho segue a mesma linha de investigação. 

 

1.2 Objetivo geral do estudo 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar comparativamente os resultados 

obtidos por meio de uma pesquisa realizada através de dois métodos de coleta de dados: 

presencial (face a face com o respondente) e via internet, evidenciando assim semelhanças 

e divergências entre os dois. Intencionam-se verificar as igualdades e diferenças, tanto em 

termos operacionais (condução das pesquisas) quanto em termos da qualidade das 

respostas obtidas e das opiniões e hábitos dos respondentes, frente aos temas abordados.  

 

1.3 Objetivos específicos do estudo 

 

A comparação entre os dois métodos poderia ser feita mediante vários critérios. 

Porém, optou-se pela seleção de alguns, considerados relevantes para esta análise. 

Pretende-se: 

• avaliar o índice de retorno das respostas; 

• verificar a qualidade da coleta nas questões com baterias de atributos por 

associação ou escalas; 

• examinar as informações coletadas, propriamente ditas. 

 

Os critérios selecionados formam os objetivos específicos deste trabalho, ou seja, a 

realização de um estudo comparativo entre dois métodos de coleta de dados, domiciliar 

face a face e via link por internet, com o intuito de se confrontar a interação do respondente 

com o método, através dos índices de retorno, da qualidade de coleta nas questões com 

baterias de atributos e, além disso, comparar as informações coletadas, propriamente ditas. 
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1.4 Delimitação do estudo 

 

O estudo ficará restrito à comparação dos critérios acima descritos pela aplicação 

presencial face a face e pela aplicação online via internet. Não serão objeto deste estudo 

outros métodos de coleta tradicionais, como o por correio, ou o telefônico (este último 

muito utilizado no Brasil), tampouco serão aprofundados outros parâmetros como a 

representatividade da amostra selecionada frente à população e as questões de custo das 

coletas. 

O método para a seleção da amostra será o não probabilístico, por cotas de alguns 

perfis da população, uma vez que já é sabido que os painéis de respondentes online 

disponíveis (respondentes inseridos no contexto web) não representam nosso universo 

populacional a ponto de se definir uma amostra probabilística (esta é a razão de não se 

comparar a representatividade da amostra selecionada por ambos os métodos).  

No que concerne ao período escolhido, para o referencial teórico, delimitar-se-á a 

consulta de publicações de 1984 até os tempos atuais, e quanto ao levantamento empírico, 

o período de coleta foi de 15 de novembro a 2 de dezembro de 2011. 

 

1.5 Justificativa da escolha do tema 

 

Este trabalho justifica-se à medida que expõe uma temática atual, controversa e 

importante no meio acadêmico e corporativo, que procura evidenciar se o método 

eletrônico de coleta será complementar ou substituto dos outros métodos tradicionais. Esse 

questionamento procede, uma vez que, ao que indica a aplicação em outros países, esse 

método veio para ficar, e qualquer estudo que evidencie suas vantagens e limitações, torna 

viável seu uso por meio do domínio de suas restrições, uma vez que a internet, com os 

recursos tecnológicos e facilitadores de comunicação, trouxe uma nova perspectiva para a 

relação empresa-cliente, dado que influenciou o comportamento de ambas as partes e 

estreitou os laços de contato.   

Sobre o tema método eletrônico, há um senso comum quanto ao seu baixo custo 

operacional, velocidade de aplicação, adequabilidade para públicos específicos, entre 

outras vantagens. Porém, também há dúvidas quanto à dificuldade de se representar a 

população geral, à confiabilidade nos painéis online disponíveis e à especificidade do perfil 

do internauta, entre outras.  Nesse contexto de incertezas, sempre paira a dúvida quanto à 
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usabilidade deste novo método de recolha de dados, principalmente porque os métodos 

tradicionais já estão implementados e foram largamente testados ao longo de vários anos, 

atendendo historicamente às necessidades de pesquisa do mundo acadêmico e corporativo. 

  

Estudos online são mais do que a simples transferência do questionário padrão 
de autopreenchimento para o ambiente eletrônico. A pesquisa eletrônica tem 
qualidades distintas e estas, por si só, podem ser suficientes para produzir 
resultados bem diferentes dos obtidos de uma pesquisa essencialmente igual 
conduzida em ambiente offline (GUNTER et al., 2002, p.232). 

 

Kiesler e Sproull (1986) compararam os padrões de resposta de um questionário 

enviado em papel e uma pesquisa enviada por meio eletrônico, para duas amostras, e 

obtiveram índices de retorno menores para o envio eletrônico; por outro lado, a velocidade 

de retorno da pesquisa eletrônica foi maior que a realizada em papel e produziu respostas 

mais ricas para as perguntas abertas; e, finalmente, não houve diferenças entre a 

distribuição de respostas pelas baterias de atributos atitudinais. Neste caso, observa-se que 

ambas as coletas consideraram a aplicação por autopreenchimento e ainda assim algumas 

diferenças foram evidenciadas. 

Bowling (2005) afirma que entrevistas presenciais face a face são, há muito tempo, 

reconhecidas como as que conseguem os maiores índices de retorno quando comparadas 

com pesquisas por correio e com as conduzidas por outros tipos de abordagem. Um 

entrevistador amigável na calçada pode ser motivador, sua presença facilita na persuasão 

do respondente em participar, bem como assegura a legitimidade do estudo. Esses aspectos 

fazem com que os índices de retorno, com essa abordagem, sejam maiores que em outros 

métodos. 

Isso posto, qualquer estudo que almeje comparar os resultados obtidos por dados 

coletados pelos métodos tradicionais (correio, face a face ou telefônico) com os coletados 

via internet, trará referências quanto às similaridades ou diferenças de ambos, oferecendo 

reflexão para a academia e para o mundo corporativo sobre a sua substituição ou 

complementaridade.  

 

1.6 Hipóteses preliminares do trabalho 

 

Salomon (2004) define hipótese como resposta provisória ao problema, “solução” 

indicada e que precisa ser comprovada pela pesquisa.  
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Tanto no levantamento teórico quanto nas entrevistas exploratórias conduzidas com 

profissionais de pesquisa atuantes no mercado brasileiro, uma das preocupações quanto ao 

método de levantamento de dados via internet refere-se ao índice de retorno de respostas. 

Segundo Malhotra (2001), o índice de respostas é definido, de modo geral, como a 

percentagem do total de entrevistas tentadas que tem retorno, sendo a pesquisa por internet, 

a que apresenta o mais baixo índice, quando comparada a outras formas de coleta. A taxa 

de retorno de resposta nesse tipo de pesquisa pode ser prejudicada nos diversos estágios da 

coleta. Primeiro, pela quantidade de e-mails (endereços eletrônicos) “não entregues”, ou 

seja, aqueles que não atingiram seus destinatários por erro ou desatualização de cadastro. 

Segundo, pelo número de contatados que não consegue, por qualquer razão, responder à 

pesquisa (elegibilidade). E, terceiro, pela forma de abordagem, que muitas vezes inibe ou 

irrita o respondente, desmotivando o mesmo a preenchê-la (FRICKER et al., 2005). Neste 

último tópico, cabe ressaltar a preocupação de alguns autores quanto à baixa taxa de 

retorno, particularmente afetada pela sensação de invasão que atinge o público com as 

interações via web. Ao final das contas, quem gosta de receber uma “avalanche de 

mensagens” que inclui venda de produtos, propaganda de serviços, promoções, novidades, 

etc. e, dentre esse apanhado de contatos, uma pesquisa para ser respondida? A 

generalização é inevitável por parte do público, em cuja mente, todos esses contatos são 

remetidos à seção “lixo eletrônico”.  

Outro ponto que compromete o índice de respostas é a heterogeneidade dos 

recursos tecnológicos disponíveis aos usuários de internet. Há pessoas que acessam a rede 

de casa, outras só possuem acesso no trabalho, e outras tantas apenas acessam a internet 

em lan houses (estabelecimentos comerciais onde pessoas pagam para utilizar um 

computador com acesso à Internet e a uma rede local). Essas múltiplas opções de acesso 

podem trazer limitações de recursos audiovisuais (tais como, velocidade de conexão, 

navegadores de internet em diversos estágios etc.) aos seus usuários, e por conseguinte, 

limitar as possibilidades de acesso a pesquisas. 

 

Uma das atrações da web, frente a outras formas de pesquisas de 
autopreenchimento, é seu rico potencial de disponibilizar estímulos audiovisuais, 
porém o uso destes materiais requer recursos tecnológicos avançados (COUPER, 
2000, p.474). 

 

 O tópico índice de respostas é ainda mais crítico quando há viés demográfico ou 

atitudinal entre os que respondem à pesquisa via web e os que não o fazem por qualquer 
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razão. Kim et al. (2009) trazem à tona essa preocupação quando evidenciam a questão do 

perfil do usuário de internet. Um estudo realizado nessa data (2009), nos Estados Unidos, 

traz como resultado que pessoas acima de 45 anos e as de etnia específica tendem a não 

responder pesquisa por internet. Couper e Rowe (1996) assinalam que respondentes por 

internet devem, necessariamente, ser alfabetizados e ter experiência com computadores; e 

Sax et al. (2003) afirmam que, tipicamente, a melhor infraestrutura em telecomunicações e 

conexões são  características de áreas de alto poder aquisitivo.  

 Um último ponto quanto ao índice de retorno via web é a questão da 

anonimidade/confidencialidade do respondente. Pouco se vê publicado no que se refere ao 

padrão ético a ser seguido por pesquisas dessa natureza e tudo leva a crer que o uso da 

internet para aplicação de coleta de dados evoluiu muito mais rápido do que o 

desenvolvimento de normas éticas reguladoras desse tipo de prática. Segundo o 

levantamento teórico, uma das vantagens da aplicação da pesquisa via internet, um trunfo 

desse tipo de abordagem, é a habilidade de coletar informação sensível com menos viés 

social. Porém, a segurança na internet quanto à anonimidade do respondente pode 

prejudicar esse benefício, produzindo altos índices de “não respostas” em pesquisas sobre 

temas polêmicos ou delicados (COUPER, 2000). 

Pelas pesquisas acadêmicas citadas acima, há indícios de que os índices de 

respostas advindos da coleta de dados offline e online via internet sejam diferentes e tem-se 

assim a primeira hipótese preliminar formulada:  

 

H1: os índices de respostas são distintos quando compara-se o método de coleta de dados 

offline com o online, e acredita-se que a abordagem via internet requeira muito mais 

contatos para obtenção do mesmo número de respondentes. 

 

Outro tópico muito investigado e polêmico entre autores acadêmicos refere-se à 

qualidade das respostas advindas com o método de coleta de dados online via internet, e 

quais recursos devem ser empregados para aprimorar essa qualidade e tornar o método 

uma alternativa confiável de recolha de informações. Heerwegh e Loosveldt (2008) 

revelam que em um estudo comparativo entre dois métodos de coleta, um via web e outro 

via face a face, este com questionário aplicado por um entrevistador, os respondentes via 

web produziram mais respostas “não sei” e deixaram mais perguntas sem respostas que os 

contatados para responder a pesquisa com a presença de um entrevistador, comprometendo 

a qualidade da informação coletada. Na mesma linha seguem Kim et al. (2009) que 
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afirmam que em comparativo realizado entre duas coletas de autopreenchimento, papel e 

caneta e via eletrônica por computador, adultos de 45 a 60 anos e respondentes de 

determinada etnia tiveram maiores índices de “não respostas” quando abordados pela 

metodologia eletrônica, do que quando tinham que responder a mesma pesquisa utilizando 

papel e caneta. Por outro lado, DeRouvray e  Couper (2002), em um estudo publicado, 

apontam várias alternativas de abordagem que reduzem o número de respostas incertas na 

pesquisa via web. 

Kiesler e Sproull (1986) também investigam o tema e afirmam que há evidências 

que a pesquisa online via internet produz melhor qualidade de respostas que as conduzidas 

por método offline. Questionários preenchidos por meio eletrônico resultam em menos 

itens omitidos e menos erros são cometidos pelos respondentes, pois estes são guiados de 

forma mais automática pelo fluxo das questões. Taylor (2000) complementa que respostas 

a questões abertas em pesquisa online tendem a ser mais longas e reveladoras que as 

geradas pela abordagem postal (correio), sendo ambas as recolhas realizadas por 

autopreenchimento. 

Bowling (2005) retrata de forma interessante as inconsistências sobre o tópico 

qualidade de respostas quando afirma, em sua revisão literária, que os estudos não são 

conclusivos quanto a este tema, porém afirma que é provável que a forma de administrar o 

questionário afeta a qualidade do dado coletado, e os efeitos são mais marcantes entre os 

métodos intermediados por entrevistador (face a face e telefônica) e os métodos de 

autopreenchimento (por correio e online via internet), do que entre as abordagens dentro 

dos próprios métodos.  

Em estudo conduzido, Fricker et al. (2005) compararam os resultados obtidos por 

uma pesquisa conduzida por dois métodos, via internet e telefônico, e observaram, dentre 

outras conclusões, que os respondentes via internet diferenciaram menos as respostas para 

as baterias de atributos que aqueles entrevistados por telefone. Os participantes via web 

também foram responsáveis por dar mais respostas idênticas para todos os atributos de 

pelo menos uma bateria dentre as quatro apresentadas (21,8% dos respondentes 

“eletrônicos” deram resposta em “linha reta” para pelo menos uma das quatro baterias, 

versus 14,8% dos respondentes abordados por telefone). 

Percebe-se entre os teóricos divergência de opiniões quanto ao tema qualidade de 

respostas e, assim, tem-se a segunda hipótese preliminar a ser testada:  
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H2: a qualidade de respostas varia, e imagina-se que o método online via internet apresente 

viés de preenchimento das baterias de atributos quando comparado com o método offline. 

 

Outro tópico muito discutido entre estudiosos e também foco de preocupação entre 

os executivos de institutos de pesquisa atuantes no mercado brasileiro, é quanto à 

comparação dos resultados advindos da coleta tradicional e da coleta eletrônica via 

internet; este assunto é abordado por Bandilla et al. (2003) em uma pesquisa de valores e 

atitudes ambientais aplicada em duas diferentes amostras, a primeira representativa da 

população alemã e a segunda só com os usuários alemães de internet, por meio de um 

painel online. Os resultados dessa investigação apontam para diferenças de perfil 

sociodemográfico entre as duas amostras e, como consequência, diferenças entre os 

resultados dos dados coletados na pesquisa. Entretanto, evidenciam também que, quando 

respondentes do mesmo nível educacional são comparados, não há diferenças 

significativas quanto aos resultados obtidos.  

Partilham da mesma opinião McDonald e Adam (2003) que realizaram uma 

pesquisa de satisfação entre membros de um clube de futebol em 2001, utilizando dois 

métodos de coleta de autopreenchimento na abordagem dos sócios: pelo correio e via 

eletrônica por Internet. A análise das respostas evidencia que das 65 questões de satisfação, 

aplicadas aos respondentes, os resultados coletados em 26 delas (40%) foram 

significativamente diferentes entre os dois grupos; mesmo quando compararam-se os 

resultados entre grupos de similar perfil demográfico (com a seleção de características 

específicas dos participantes), as diferenças continuaram para 22 questões dentre as 65 

apresentadas (33,8%). Apesar de não terem vinculado um resultado ao outro, os autores 

dessa investigação também apontaram diferenças entre o perfil demográfico dos dois 

grupos de sócios pesquisados. Afirmaram que os respondentes via internet são mais jovens, 

mais profissionalizados e reportam rendas mais elevadas que o grupo abordado pela 

pesquisa postal. 

Segundo Chang e Krosnick (2008), em estudo realizado com uma amostra não 

probabilística pela internet e uma amostra probabilística telefônica, os internautas 

demonstram maior engajamento político e fornecem respostas mais acuradas que seus 

correspondentes selecionados randomicamente para a entrevista telefônica. 

Vê-se que alguns teóricos apontam divergências nos resultados advindos de 

diferentes formas de coletas, em decorrência da variação no perfil sociodemográfico dos 

respondentes. O estudo em questão comparará a coleta advinda por dois métodos, a recolha 
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de dados offline (face a face domiciliar) e online (link via internet) e pressupõe como 

terceira hipótese preliminar: 

 

H3: os respondentes terão sim perfis sociodemográficos distintos e, por essa razão, os 

resultados atitudinais e de comportamento, frente a determinados temas, serão também 

diferentes. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 A revisão teórica deste estudo abrange a pesquisa de marketing de uma forma geral, 

os métodos de coleta de dados utilizados ao longo dos últimos anos e, particularmente, o 

método de coleta eletrônico via internet, tema central deste trabalho. 

    

2.1 A Pesquisa de Marketing ou Pesquisa Mercadológica 

 

 As pesquisas de marketing ou pesquisas mercadológicas têm papel crucial nos 

programas de marketing bem-sucedidos desenvolvidos nas empresas. Sem elas as ações 

estratégicas correm o risco de fracassar, muitas vezes comprometendo recursos financeiros 

limitados dentro das organizações. Boas decisões não devem ser tomadas por instinto, 

intuição ou por critério histórico; a ausência de informações corretas pode resultar em 

decisões incorretas e perdas financeiras e de oportunidades significativas. 

 

O objetivo maior do marketing é a identificação e satisfação das necessidades do 
cliente. Para determinar as necessidades dos clientes e implementar estratégias e 
programas de marketing visando a sua satisfação, os gerentes de marketing 
necessitam de informações a respeito de clientes, concorrentes e outras forças 
que atuam no mercado (MALHOTRA, 2001, p. 44). 

 

 A importância da pesquisa de marketing é avaliada pela habilidade que esta 

possibilita de aprimorar a prática de marketing no mundo corporativo, uma vez que 

interfere nas políticas de preço, produto, promoção e distribuição das empresas. Boyd e 

Westfall (1984, p. 1) declaram que “é certamente inadequado da parte de uma firma gastar 

dólares em propaganda para contar a seus consumidores alguma coisa sobre produtos e 

serviços pelos quais não haja interesse”. 

 É de conhecimento geral que muitas pesquisas são desenvolvidas em caráter não 

comercial ou com aplicação não mercadológica. Por exemplo, as conduzidas por 

organizações não governamentais sem fins lucrativos para ajudá-las a vender a causa que 

defendem, ou até mesmo as pesquisas políticas que colaboram para que os candidatos 

desenvolvam suas campanhas de forma mais efetiva. As próprias pesquisas sociais também 

se encaixam nesse conceito, uma vez que proporcionam informações sobre as necessidades 

básicas da sociedade e possibilitam ações de melhoria em sua condição de vida. No mundo 

corporativo, as pesquisas de marketing ou pesquisas mercadológicas têm como principal 

foco o suporte a três principais componentes das decisões de marketing: identificar 
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oportunidades ou restrições mercadológicas, desenvolver e implementar planos de 

marketing e avaliar a eficácia dos mesmos (PARASURAMAN, 1991). 

 Neste contexto, são inúmeras as decisões a serem tomadas e o nível de 

complexidade das mesmas aumenta pelas várias interações entre variáveis controláveis – 

produto, preço, promoção e distribuição – e variáveis incontroláveis – economia, 

tecnologia, políticas governamentais, concorrência e alterações sociais e culturais. Outro 

fator que torna ainda mais difícil a tomada de decisão é a complexidade dos vários grupos: 

clientes/consumidores, funcionários, acionistas, fornecedores, bancos, intermediários etc. 

Assim, podemos definir pesquisa de marketing como “um conjunto de técnicas e 

princípios para a coleta, processamento, análise e interpretação sistemática de dados que 

ajudam os decisores que estão envolvidos com bens, serviços e ideias de marketing” 

(PARASURAMAN, 1991, p. 5). 

Isso posto, cabe ressaltar que o desenvolvimento de qualquer projeto de pesquisa 

em ambiente corporativo requer a execução de sete importantes etapas descritas a seguir: 

• Definição do problema: por meio de um enunciado amplo e identificação de 

seus componentes específicos; 

• Elaboração de uma abordagem do problema: mediante conversas com os 

responsáveis pela decisão e/ou análise de dados secundários; 

• Seleção do desenho de pesquisa apropriado (será detalhada na seção 2.1.1); 

• Trabalho de campo: inclui a definição da amostra, o desenvolvimento do 

instrumento de coleta e a recolha dos dados; 

• Definição do método de coleta de dados (será detalhado na seção 2.1.2); 

• Preparação e análise dos dados: inclui verificação, edição, codificação, 

processamento, transcrição e inferência sobre o dado; 

• Preparação e apresentação do relatório: documentação e divulgação do 

projeto. 

Neste momento se faz necessário o detalhamento sobre a seleção do desenho de 

pesquisa apropriado, uma vez que nele se inclui a definição do método de coleta de dados 

para a realização de qualquer pesquisa. 
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2.1.1 Seleção do desenho apropriado de pesquisa 

 

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa de marketing ou mercadológica pode ser 

classificada como exploratória ou conclusiva, sendo a última subdividida em descritiva e 

causal. A pesquisa exploratória é utilizada em casos nos quais é necessário definir o 

problema com maior precisão e a conclusiva tem como objetivo testar hipóteses e 

examinar relações específicas. 

As pesquisas exploratórias são caracterizadas pela flexibilidade e versatilidade dos 

métodos de coleta de informações, pois não se aplicam procedimentos formais de pesquisa, 

como questionários estruturados e grandes amostras. Tampouco requerem análises 

quantitativas, estatísticas sobre os dados coletados. Normalmente são aplicadas análises 

interpretativas. 

No ambiente corporativo a pesquisa exploratória é conhecida “erroneamente” como 

qualitativa. Diz-se “erroneamente”, pois ela é uma das formas de pesquisa exploratória que 

ainda contemplam: entrevistas com especialistas e análise de dados secundários. 

Com o foco na pesquisa qualitativa, as duas técnicas de abordagem direta 

amplamente utilizadas são os grupos de foco (ou grupos de discussão) e as entrevistas em 

profundidade. Grupos de foco: sob a condução de um moderador, um grupo de sete a 10 

pessoas escolhidas por suas características pré-determinadas (classe, idade, sexo, educação 

etc.) e/ou específicas (como posse de bens, ou experiência com o produto/serviço) se reúne 

para discutir um assunto em foco; tem caráter exploratório sobre um segmento do mercado 

(grupo de consumidores) com vistas à obtenção de dados sobre sua opinião, 

comportamento, percepções etc. sobre um assunto, produto ou serviço; essa discussão é 

observada e registrada, e a investigação de vários grupos permite, após análise dos resumos 

das discussões, chegar a conclusões referentes ao problema investigado. Já as entrevistas 

em profundidade têm o mesmo objetivo dos grupos focais, porém procuram evidenciar as 

percepções, emoções, motivações, crenças e atitudes do indivíduo em relação a 

determinado assunto, bem ou serviço; também não requerem questionário estruturado, e 

sim de um roteiro com tópicos a serem abordados conforme os objetivos da entrevista; este 

roteiro conduz de forma mais livre a conversa entre o entrevistador e o entrevistado. 

Por outro lado, as pesquisas conclusivas, como apontado anteriormente, se dividem 

em descritivas e causais (ou experimentais). Parasuraman (1991, p. 135) define: 
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Pesquisa Descritiva: uma forma de pesquisa conclusiva que pretende gerar dados 
que descrevem a composição e as características de grupos relevantes como 
consumidores, vendedores, organizações e áreas de marketing. Pesquisa Causal: 
uma forma de pesquisa conclusiva que pretende gerar o tipo de evidência 
necessária para se realizar inferências causais sobre a relação entre variáveis. 

 

Pesquisas descritivas e causais são amplamente utilizadas no ambiente corporativo 

para tomada de decisões de marketing. Ambas utilizam o método de levantamento e a 

observação para obtenção dos dados desejados, e como o foco deste trabalho refere-se a 

um tipo de método de coleta de dados (levantamento via internet), a próxima seção será 

dedicada à definição e à utilização dos métodos de levantamento existentes. 

 

2.1.2 Métodos de coleta de dados 

 

Como apontado anteriormente e com o foco concentrado na pesquisa descritiva, um 

dos principais métodos de coleta de dados é o levantamento, também conhecido como 

“survey”, que goza hoje de grande popularidade entre os pesquisadores sociais, a ponto de 

muitas pessoas chegarem mesmo a considerar pesquisa e levantamento social a mesma 

coisa (GIL, 2007). Ele se baseia no interrogatório dos participantes, aos quais se fazem 

várias perguntas sobre seu comportamento, intenções, atitudes, percepções, motivações, e 

características demográficas e de estilo de vida (MALHOTRA, 2001).  

Segundo Mattar (2001), o levantamento de dados apresenta como vantagens: a 

representatividade da população em estudo e a geração de tabelas com cruzamento de 

dados; e como desvantagens: a impossibilidade de aprofundar tópicos da pesquisa, o fato 

de ser dispendioso e a necessidade de grandes conhecimentos técnicos para a sua 

condução. 

Para se conduzir o método de levantamento, é necessária a elaboração de um 

instrumento formal de coleta, o questionário, que pode ser apresentado de quatro maneiras 

principais:  

• entrevista telefônica – tradicional ou assistida por computador (CATI = 

Computer Assisted Telephone Interview); 

• entrevista pessoal – domiciliar, com a interceptação na rua ou em centrais 

com recrutamento prévio de respondentes – aplicada com papel e caneta 

(PAPI = Paper and Pencil Interview) ou assistida por computador (CAPI = 

Computer Assisted Personal Interview); 

• entrevista pelo correio; 
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• entrevista eletrônica – por e-mail (CASI = Computer Assisted Self 

Interview) ou por internet (CAWI = Computer Assisted Web Interview). 

Tanto as entrevistas telefônicas quanto as pessoais têm a intermediação de um 

entrevistador que aplica as questões para os respondentes; a diferença se dá na abordagem, 

sendo a primeira com o uso do telefone e a segunda, presencial. Já as entrevistas pelo 

correio e eletrônica são de autopreenchimento, sem a mediação do entrevistador. 

Malhotra (2001) elabora uma avaliação comparativa dos métodos de levantamento 

existentes e considera como parâmetros os seguintes critérios de avaliação: 

• Flexibilidade na coleta de dados: medida pelo grau possível de interação do 

entrevistado com o entrevistador e o questionário de pesquisa; 

• Diversidade de perguntas; 

• Utilização de estímulos físicos; 

• Controle de amostras; 

• Controle de ambiente de coleta de dados; 

• Controle de força de trabalho: referência aos entrevistadores e supervisores 

envolvidos na coleta de dados; 

• Quantidade de dados; 

• Índice de respostas; 

• Percepção de anonimato; 

• Conveniência social: tendência dos participantes a darem respostas que 

podem não ser verdadeiras, mas convenientes do ponto de vista social; 

• Potencial de tendenciosidade do entrevistador;  

• Velocidade; 

• Custo. 

Esses critérios, pertinentes à maioria dos métodos de levantamento de dados, 

trazem uma referência de qual o melhor a ser aplicado dependendo das necessidades que a 

pesquisa impõe. Por exemplo, se há uma restrição orçamentária para a execução do estudo, 

deve-se considerar a priori uma metodologia sem a intermediação de entrevistadores, por 

correio, e-mail ou via internet. Diz-se a priori, pois outros critérios devem também ser 

levados em consideração no momento da decisão, ou seja, se além de recursos financeiros 

escassos, houver urgência na coleta dos dados e interpretação da informação, a alternativa 

por correio está descartada, uma vez que o retorno desse tipo de abordagem é demorado.  
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O Quadro 1 fornece o comparativo dos mais importantes métodos de levantamento 

pelos critérios apresentados anteriormente. 

 

Critérios CATI 

Pessoal 
Domiciliar Correio E-mail Internet/Web 

Flexibilidade da coleta de dados 
Moderado a 
alto Alto Baixo Baixo 

Moderado a 
alto 

Diversidade de questões Baixo Alto Moderado Moderado 
Moderado a 
alto 

Utilização de estímulos físicos Baixo 
Moderado a 
alto Moderado Baixo Moderado 

Controle de amostras 
Moderado a 
alto 

Potencial 
alto Baixo Baixo 

Baixo a 
moderado 

Controle do ambiente de coleta de 
dados Moderado 

Moderado a 
alto Baixo Baixo Baixo 

Controle da força de campo Moderado Baixo Alto Alto Alto 

Quantidade de dados Baixo Alto Moderado Moderado Moderado 

Índice de respostas Moderado Alto Baixo Baixo Muito baixo 

Anonimato do entrevistado Moderado Baixo Alto Moderado Alto 

Conveniência social Moderado Alto Baixo Moderado Baixo 

Obtenção de informações delicadas Alto Baixo Alto Moderado Alto 

Potencial de tendenciosidade do 
entrevistador Moderado Alto - - - 

Velocidade Alto Moderado Baixo Alto Muito alto 

Custo Moderado Alto Baixo Baixo Baixo 
Quadro 1: Avaliação comparativa dos métodos de levantamento 

Fonte: Malhotra (2001, p. 186) 

 

Pode-se notar que todos os métodos de levantamento apresentam “vantagens e 

desvantagens” em sua aplicação. Cabe ao pesquisador selecionar o que melhor se adapta às 

suas necessidades de pesquisa e ao público que se deseja investigar. 

  

2.2 A coleta de dados via internet (online) 

  

É bem conhecido o importante papel facilitador que a internet desempenha até hoje 

na busca de dados secundários (já coletados e disponíveis para acesso); segundo Mattar 

(2001), o acesso a bibliotecas, arquivos governamentais, universidades, escolas etc. pode 
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ser conseguido facilmente com a Internet, e a tendência para sua utilização tende a crescer 

de forma exponencial de razão elevada. Além desse importante recurso, a internet tem se 

mostrado uma ferramenta valiosa de coleta de dados primários, quer seja mediante 

pesquisas disponibilizadas aos internautas, ou mesmo na coleta “disfarçada” de opiniões, 

críticas e sugestões, como o monitoramento de mídias sociais. E sobre a primeira vertente 

de utilização da internet (levantamento de dados primários por pesquisas direcionadas aos 

internautas) foi realizada uma busca de referências teóricas para se conhecer o que estudos 

acadêmicos apontam quanto a esse tipo de coleta de dados. 

Dessa forma, um levantamento teórico foi realizado objetivando também ampliar o 

conhecimento na área relacionada à pesquisa via web, e averiguando quais conceitos sobre 

o tema estão sendo analisados e discutidos; o foco recaiu sobre o método de coleta em si, e 

observou-se que o tema é recente nas discussões acadêmicas, sendo as primeiras 

publicações datadas do início deste século, vindo crescendo o número de estudos 

correlatos, ano após ano, evidenciando a importância do assunto nos tempos atuais.  

Segundo, Couper e Miller (2008, p.832), “como já notado, a coleta de dados via web está 

proliferando em uma medida quase incompreensível. A internet democratizou de verdade o 

processo de condução de um levantamento”. 

Uma vez realizado o levantamento documental, analisaram-se quais questões são 

abordadas pelas publicações de vários autores, com o intuito de conhecer que 

preocupações e motivações centralizaram as investigações dos mesmos nos últimos anos, 

principalmente no que diz respeito à sua eficácia como método contemporâneo de coleta 

de dados, apontando suas vantagens, desvantagens e apresentando, por vezes, alguns 

pareceres sobre resultados comparativos, entre esta forma de recolha e outras, ditas 

tradicionais (entrevista presencial, entrevista telefônica e entrevista por correio). 

 Couper (2005) aponta que o desenvolvimento de novas tecnologias trouxe para o 

mundo de pesquisa novos meios de coleta de dados, tais como entrevista de 

autopreenchimento por computador (Computer Assisted Self Interview - CASI), sistemas 

automatizados de entrevista telefônica (Interactive Voice Response - IVR) e entrevistas via 

web, e reconhece que tais tecnologias oferecem muitas oportunidades de expansão sobre a 

coleta de dados de pesquisa, uma vez que aumentam as possibilidades de interagir com os 

respondentes e trazem uma série de alternativas em termos de materiais de estímulo que 

podem ser utilizadas. Reconhece, porém, que as implicações na qualidade do dado 

coletado devem ser estudadas em detalhes.  
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2.2.1 Tópicos genéricos sobre a coleta eletrônica via internet (online) 
 

 A maneira de abordar os possíveis entrevistados e como cativar sua atenção para 

que respondam a pesquisa por meio eletrônico é assunto de investigação no meio 

acadêmico. Desde tópicos como formato do e-mail de contato (pano de fundo, tamanho da 

letra, recursos gráficos etc.), passando pela maneira da abordagem, convite e reminder 

(lembrete, aviso), até meios de se evitar que o respondente se sinta invadido com o contato, 

são assuntos de interesse. Alguns autores apontam para a necessidade de se explicar, em 

detalhes e de forma clara e objetiva, a importância que tem para a indústria o 

preenchimento de inquéritos, por parte dos consumidores ou potenciais compradores, que 

tem como objetivo sempre melhorar a gama de ofertas e atender cada vez mais e melhor às 

suas necessidades; salientam ainda incluir recursos facilitadores que auxiliem o 

respondente e tornem o preenchimento da pesquisa amigável. Um possível recurso 

facilitador é o indicador de progresso que informa ao entrevistado o percentual de pesquisa 

respondido; com esta ferramenta, o respondente pode estimar o tempo que resta para a 

pesquisa finalizar. A senha automática de acesso à pesquisa é outro recurso que possibilita 

ao pesquisado conforto, à medida que ele não tem que se lembrar, a todo momento, qual 

código foi selecionado para tal ambiente virtual no momento do cadastro. Ademais, a 

informação antecipada da duração do questionário é pré requisito na abordagem, uma vez 

que oferece ao entrevistado informação de quanto tempo terá que dispor para completar o 

inquérito e, finalmente, a opção de iniciar a pesquisa no momento que lhe for conveniente 

(CRAWFORD et al., 2001).  

Outro tópico bastante debatido por investigadores científicos, sobre o método de 

coleta via web, refere-se à estrutura, ao desenho do instrumento de coleta, ou seja, do 

questionário em si. Nesse quesito, as discussões variam entre o formato de navegação, a 

estrutura das perguntas que possuem escalas como respostas e, por fim, o modo 

apresentado das opções de respostas para perguntas fechadas.  

Quanto ao formato de navegação, investiga-se se a disposição das perguntas tem 

que seguir uma sequência de páginas curtas acessadas por teclas “continuar”, ou se as 

mesmas devem compor uma longa página “rolável” (PEYTCHEV et al., 2006). As 

perguntas que oferecem escalas como opção de resposta detêm a atenção de diversos 

autores. Tourangeau et al. (2007) apontam para a importância da similaridade de formato 

entre os diferentes pontos da escala, uma vez que experimentos evidenciaram que 

“sombreados” em quaisquer pontos enviesam os índices de respostas. Além disso, indicam 
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que o emprego de legendas nominais nos diferentes pontos da escala facilita a 

interpretação dos mesmos, uma vez que essa compreensão costuma variar entre diferentes 

respondentes quando esse critério não existe. Esses mesmos autores, em anos anteriores, 

investigaram também a importância da ordem lógica entre as escalas e a necessidade de 

separação visual das opções “não sei” e “sem opinião” da escala principal, de modo a não 

influenciar a localização do “ponto central” (TOURANGEAU et al., 2004).  

A devida atenção também é dedicada ao formato das opções de respostas para 

perguntas fechadas que traz à pauta dois elementos, os radio buttons e as drop down boxes 

que, a princípio, são tecnicamente equivalentes, uma vez que ambas permitem a seleção de 

uma resposta por meio de uma lista de opções: 

• Exemplo de radio buttons, em que as alternativas de respostas são dispostas 

uma após a outra, e o respondente escolhe sua opção selecionando os 

diversos botões: 

 
• Exemplo de drop down boxes, em que o respondente clica na “flecha de 

alternativas” e uma série de opções de respostas lhe é apresentada para 

seleção: 

EQ UIPAMENTO S

ABRACADEIRA DE MANGUEIRA 

ACELERADOR MANUAL        

ACENDEDOR DE CIGARROS    

ACESSO                   

ACESSORIOS               

ACESSORIOS DE RADIO      

ACIONAMENTO DA PORTA     

ACOPLAMENTO               

Entretanto, experimentos realizados por Heerwegh e Loosveldt (2002) sinalizam razões 

para se acreditar que algumas pessoas são menos familiarizadas com as drop down boxes, 

o que pode indicar uma preferência pelos radio buttons como opção de escolha entre 

alternativas de respostas. 

 Outro assunto investigado entre autores científicos refere-se à importância dos 

rodízios nas opções apresentadas aos respondentes; Galesic et al. (2008) evidenciam que 

respondentes gastam mais tempo olhando as primeiras opções de respostas, em uma lista, 

do que olhando as opções ao final da relação. O trabalho desses autores revela a 

importância do rodízio das opções, a cada acesso feito pelos respondentes que demonstram 

intuito em preenchê-la (principalmente em questões que possuem várias alternativas ou 

atributos). Esse rodízio permite que diferentes grupos de alternativas sejam apresentados 

Sim NãoSim Não
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antes que outros, possibilitando que todas elas tenham a chance de ser vistas primeiramente 

que outras. 

Galesic e Bosnjak (2009) falam sobre a influência da duração do instrumento de 

coleta e afirmam que, quanto maior a duração, menor o número de respondentes que inicia 

e completa o questionário. Ademais, assinalam que questões localizadas ao final do 

documento são respondidas de modo mais rápido, têm respostas mais curtas e uniformes 

que as perguntas posicionadas no início. Nesse sentido, evidenciam a importância de um 

questionário sucinto para chamar atenção do respondente, despertar seu interesse em 

respondê-lo e obterem-se respostas consistentes às perguntas formuladas. 

 

2.2.2 Principais vantagens da coleta eletrônica via internet (online) 

 

É unânime a opinião de vários autores quanto às duas principais vantagens da 

utilização do método de coleta de dados via web: seu baixo custo (THACH, 1995; 

COUPER, 2000; BETHLEHEM, 2010; FRICKER et al., 2005; COUPER; MILLER, 2008; 

FLEMING; BOWDEN, 2009) e a velocidade de sua condução (THACH, 1995; GUNTER 

et al., 2002; BETHLEHEM, 2010; McDONALD; STEWART, 2003). 

O baixo custo inclui desde a economia com entrevistadores, com a impressão de 

questionários, até com o custo de digitação (sendo os dois últimos itens, se comparada ao 

método de entrevista pessoal, quando este tem como instrumentos de coleta o papel e a 

caneta).  Já a velocidade na condução da pesquisa, refere-se ao fato de os questionários, e 

suas respectivas respostas, poderem ser entregues em “segundos virtuais”. Ademais, a 

tabulação dos dados pode ser feita eletronicamente e disponibilizada em tempo real. 

A vantajosa aplicabilidade do método de coleta de dados via web em determinados 

segmentos da população foi mencionada por Sproull e Kiesler (1991) e por Kiesler (1997) 

que atestam que tecnologia existe predominantemente em estabelecimentos universitários, 

organizações tecnológicas e entre a comunidade empresarial, e que as universidades, 

especificamente, detêm os domínios bem estabelecidos das comunidades eletrônicas. Esse 

fato facilita a aplicabilidade desse método de recolha para estes públicos, uma vez que os 

mesmos utilizam o ambiente virtual em suas rotinas profissionais ou pessoais. Nessa linha, 

Daley et al. (2003) também realizaram uma pesquisa via internet com estudantes porque 

acreditam que esse público é reconhecido como o mais “alfabetizado em computador” que 

os outros segmentos da população.  
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 Outras vantagens do método de coleta via web, são reveladas por Thach (1995) e 

incluem a possibilidade do entrevistado responder à sua conveniência (local e horário), a 

ausência da influência de entrevistadores e a comprovada liberdade nas respostas, que são 

mais honestas e transparentes do que quando coletadas pelos métodos de recolha de dados 

tradicionais (principalmente quando se referem a temas delicados). Essa questão das 

respostas a perguntas “sensíveis” é tema de muitas investigações acadêmicas e foi 

abordada também por Tourangeau e Smith (1996), que creditam ao método de coleta via 

internet a melhor abordagem para esses temas. A distância social, permitida por esse 

método, deixa os respondentes mais à vontade para tratar de temas socialmente polêmicos. 

Daley et al. (2003) revelam que a conveniência em se responder no momento e local mais 

adequados ao respondente permite que ele elabore com mais cuidado suas respostas. Sax et 

al. (2003) complementam que essa conveniência aumenta a vontade dos respondentes de 

participar em pesquisas. Finalmente, Kreuter et al. (2008) focam sobre o viés da 

conveniência social e apontam que em um comparativo entre coleta de dados via CATI, 

IVR e Web, os respondentes deste último método aumentaram consideravelmente o nível 

de relatos de informação sensitiva, socialmente indesejável, quando comparado com os 

outros meios de recolha de informações. 

Fricker et al. (2005) apontam ainda que o método de coleta de dados via web 

combina o poder da administração pelo computador - capacidade de automatizar rotinas e 

checagens lógicas programadas - com as vantagens do autopreenchimento - eliminação do 

viés/influência do entrevistador e melhora na coleta de opiniões sobre assuntos delicados. 

E traz, como vantagens únicas, a ajuda interativa para soluções de dúvidas e o uso de 

complexos recursos de áudio e vídeo como estímulo ao respondente. 

 

2.2.3 Principais desvantagens da coleta eletrônica via internet (online) 

 

 Uma vez colocadas as principais vantagens da utilização do método de coleta de 

dados via web, a revisão teórica apresenta também uma série de desvantagens, a saber. “O 

erro de cobertura é atualmente a maior ameaça da pesquisa via web, ao menos para os 

grupos além daqueles definidos como usuários da internet” (COUPER, 2000, p. 467). O 

erro de cobertura (ou não representatividade da amostra), aqui inserido, se verifica quando 

não há coincidência entre a população-alvo e o público selecionado para representá-la. 

Fricker et al. (2005) assinalam que as pesquisas por internet oferecem uma cobertura 

precária dos domicílios da população geral, contrastada, por exemplo, com aquela atingida 
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pelo telefone. Backer et al. (2010) complementam apontando que a melhor estimativa de 

acesso à internet nos Estados Unidos indica que pelo menos um terço da população adulta 

não acessa a internet de maneira regular. Isso significa dizer que todos os painéis online 

possuem um erro de cobertura inerente e significante. 

Pela Tabela 2, pode-se observar que no Brasil a situação é ainda mais crítica, uma 

vez que, segundo a PNAD, mais de 80% da população com mais de 50 anos não acessou a 

internet, no período de referência, em pesquisa realizada em 2008-2009. Ainda com os 

resultados dessa pesquisa, pode-se observar que o maior acesso, no mesmo período, foi 

feito pelo grupo etário de 18 a 19 anos e, ainda assim, cerca de 30% dos jovens nessa faixa 

etária não se conectaram à rede. Considerando-se as macrorregiões brasileiras, o Norte e 

Nordeste têm, por sua vez, menores índices que a média nacional. Assim, incorrer-se-ia em 

um erro imensurável representar essas regiões por meio de uma amostra de usuários de 

internet. 

 

Tabela 2: Percentual das pessoas que utilizaram a internet, no período de referência dos últimos três meses, 

na população de 10 anos ou mais de idade, por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade - 2008-2009 

Grupos de idade Brasil 

Grandes regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2009 

Total 41,7 34,3 30,2 48,1 45,9 47,2 

10 a 14 anos 58,8 39,9 41,8 71,1 70,2 70,3 

15 a 17 anos 71,1 60,0 55,1 82,1 80,6 79,5 

18 ou 19 anos 68,7 59,0 53,6 78,3 75,6 75,2 

20 a 24 anos 61,8 51,4 47,3 71,8 67,5 68,3 

25 a 29 anos 53,7 42,2 37,5 64,0 60,8 58,6 

30 a 39 anos 42,1 31,0 27,8 50,5 48,5 46,0 

40 a 49 anos 32,7 22,5 19,6 39,7 37,0 34,7 

50 anos ou mais 15,2 9,5 8,3 18,8 16,7 16,2 

Fonte: IBGE – PNAD 2009 

 

Aliada ao problema da cobertura, está a dificuldade de seleção da amostra entre os 

próprios usuários da internet. Com exceção de alguns públicos específicos (como 

empregados de companhias e estudantes de instituições de ensino), não existem listas 

completas de usuários de internet e não há, para esta “população”, método de amostragem 

análogo à discagem randômica (para entrevistas telefônicas), ou à seleção aleatória de 
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domicílios (entrevistas domiciliares). Está-se falando aqui, evidentemente, de amostra 

probabilística, na qual cada membro da população selecionada tem chance de participação 

na pesquisa. Fricker et al. (2005) afirmam ainda que a inabilidade em gerar amostras 

probabilísticas de usuários de internet torna as pesquisas via web vulneráveis como método 

único de coleta de dados.  “O erro amostral surge pelo fato de que nem todos os membros 

da população selecionada são abordados; com isso, se o processo amostral for repetido, 

uma amostra diferenciada de pessoas pode ser obtida” (COUPER, 2000, p. 467). Uma 

solução para esse problema seria selecionar uma amostra probabilística utilizando outro 

método (por exemplo, discagem randômica) e tentar persuadir cada membro da amostra a 

completar o questionário online. Da mesma opinião compartilham Couper e Miller (2008), 

que ainda sugerem que se, no recrutamento probabilístico, forem selecionados potenciais 

respondentes que não tenham acesso à internet, deve-se providenciar aos mesmos tal 

acesso, para que possam ter a chance de responder à pesquisa. 

 Backer et al. (2010) reconhecem, então, que os painéis atualmente disponíveis são 

não probabilísticos e só podem ser uma escolha apropriada quando não se tem a intenção 

de reproduzir com precisão a população, ou seja, não se pretende representá-la com os 

dados coletados na pesquisa. Couper (2000) revela a delicadeza da situação quando afirma 

que a inferência estatística só pode ser baseada em desenhos probabilísticos de amostra. 

Com desenhos não probabilísticos, qualquer esforço de generalização para a população, de 

se apontar a margem de erro ou intervalo de confiança, é em vão.  

 

Uma distinção chave deve ser feita entre pesquisas científicas que permitem 
inferências para a população, e pesquisas de dados coletados onde a ênfase está 
simplesmente no número de respondentes ao invés de representação (COUPER, 
2000, p. 473).  
 

Outras preocupações quanto ao método de coleta de dados via web referem-se ao 

índice de retorno de respostas, à qualidade das respostas obtidas e às diferenças dos 

resultados coletados, advindos principalmente pelas diferenças de perfil sociodemográfico 

dos respondentes (temas já apresentados e referenciados na seção 1.6). 

 Em suma, pelas principais questões apontadas acima (cobertura, seleção de 

amostra, índice de retorno e qualidade das respostas e diferenças em perfis 

sociodemográficos das amostras selecionadas), pode-se concluir que a “população 

internauta”, atingida por pesquisas de mercado via web, é diferente do público geral, 

abordado por pesquisas presenciais ou telefônicas. Apesar do crescimento contínuo do 
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acesso à rede virtual, imagina-se que essas diferenças persistam por algum tempo, dada a 

pluralidade e a dimensão das mesmas. Ora, se em toda investigação social, o pesquisador 

busca o entendimento geral mais do que explicar eventos individuais (BABBIE, 1999), 

como devem ser tratados os temas acima expostos? Parece que o desafio para os 

investigadores via web inclui: encontrar alternativas criativas para tornar o acesso virtual 

mais abrangente para a população; misturar métodos de coletas (web + entrevistas 

telefônicas + entrevistas pessoais), mais conhecido como abordagem multi-mode; e em 

limitar as generalizações dos resultados obtidos entre os usuários da rede, sem ter a 

pretensão de extrapolá-los para a população geral.  
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 

 

 Uma vez apontados os tópicos genéricos, as vantagens e desvantagens do método 

de coleta via web, discutidos na academia, decidiu-se contextualizar o tema no cenário 

brasileiro, antes de as hipóteses preliminares serem testadas em levantamento quantitativo. 

Dessa forma, a metodologia de investigação se dividiu em duas etapas: uma qualitativa, na 

qual foram realizadas entrevistas exploratórias em profundidade para conhecer a percepção 

de alguns dos principais executivos de institutos de pesquisa de mercado sobre o método 

de coleta de dados via web; e outra quantitativa, com aplicação de questionário estruturado 

em uma amostra selecionada da população brasileira, utilizando dois métodos de coleta – 

presencial face a face e eletrônico via internet, na qual foram testadas as hipóteses 

preliminares formuladas. 

 

3.1 A entrevista exploratória com os executivos de institutos de pesquisa  

 

 Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratória pode ser usada tanto para definir 

um problema com maior precisão quanto para desenvolver hipóteses sobre esse mesmo 

problema. Como esta seção tem a intenção de apresentar o estágio no qual se encontra a 

pesquisa de mercado via web, no mercado brasileiro, essa técnica mostrou-se eficaz. 

 Além disso, como o levantamento teórico trouxe várias vantagens e preocupações 

quanto a esse método de coleta de dados, a proposta, com as entrevistas em profundidade, 

é entender qual a percepção desses executivos frente a todos os pontos levantados pelos 

investigadores acadêmicos. “Em uma entrevista em profundidade o entrevistador irá 

explorar cada resposta do entrevistado à exaustão” (TRUJILLO, 2003, p. 44-45). Dessa 

forma, dado o caráter exploratório da investigação, optaram-se pelas entrevistas não 

estruturadas, ou informais, que contaram com o apoio de um roteiro de discussão para 

referência dos tópicos a serem abordados. Nesse sentido, o processo de coleta dos dados 

iniciou-se da mesma forma, tendo o roteiro de discussão como um guia referencial, que se 

alterou, porém, à medida que as discussões prosseguiam e novos caminhos eram 

desbravados.  

A abordagem foi direta, ou seja, “os objetivos do projeto ou são revelados ao 

respondente, ou são óbvios pela própria natureza da pesquisa” (MALHOTRA, 2001, p. 

156), e a análise dos dados interpretativa (característica do estudo exploratório, não há 
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análise de dados estatísticos, mas sim interpretação das opiniões apresentadas). A análise 

interpretativa utiliza a exploração dos dados “não intencional” (sem qualquer hipótese 

inicial) e identifica, inicialmente, alguns fenômenos merecedores de atenção; em seguida, 

estabelece como esses fenômenos se verificam de várias maneiras. Segundo Silverman 

(2009), a análise de uma conversação identifica as sequências da conversa e busca 

determinados resultados (por exemplo, uma solicitação de esclarecimento, um reparo, um 

riso) e olha para trás para traçar uma trajetória seguida para determinado resultado ser 

produzido. Isso quer dizer que a interpretação dos dados se dá com algumas observações, 

antecedidas por um problema, para o qual essas observações poderiam servir como a 

solução.  

 Mas, por que abordar executivos do segmento de pesquisa de mercado? “As 

entrevistas com especialistas do setor, pessoas bem informadas sobre o segmento que 

atuam, podem ajudar a formular o problema” (MALHOTRA, 2001, p. 68). A finalidade 

dessas entrevistas é ajudar a definir o problema de pesquisa, e não desenvolver uma 

solução conclusiva. Isso quer dizer que a ideia principal aqui é entender o estágio de 

aplicabilidade da pesquisa via web no Brasil, bem como perceber como estão sendo 

endereçadas as principais questões práticas de sua empregabilidade. 

 Isso posto, com o objetivo de situar a pesquisa de mercado via web no Brasil foram 

feitas entrevistas em profundidade com seis executivos de seis institutos de pesquisa 

renomados do País. O Quadro 2 fornece um resumo do perfil de cada entrevistado e das 

empresas nas quais atuam, assim como a data e a duração das entrevistas realizadas. Foram 

utilizados nomes fictícios para os executivos entrevistados, e para as empresas às quais 

representam, com o objetivo de se manter a anonimidade dos depoimentos, e a 

confidencialidade das informações fornecidas. Todas as entrevistas foram gravadas e 

transcritas para posterior análise, sendo conduzidas durante os meses de novembro e 

dezembro de 2010 e janeiro de 2011. 
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Nome do 

entrevista-

do 

Função Empresa Ramo de atividade Atuante 

desde 

Data da 

entrevista 

Duração  

Sr. Dutra Diretor de 

área 

Empresa 1 Instituto de pesquisa de 

mercado 

2001 – 

no Brasil 

29/11/2010 1h14m 

Sr. Queiroz Presidente Empresa 2 Instituto de pesquisa de 

mercado 

1998 06/12/2010 1h25m 

Sr. Macedo Diretor 

geral 

Empresa 3 Instituto de pesquisa de 

mercado 

2003 – 

no Brasil 

02/12/2010 0h36m 

Sr. Dias Diretor de 

marketing 

e vendas 

Empresa 4 Empresa de tecnologia 

especializada em coleta 

de dados 

2002 29/11/2010 0h48m 

Sra. Everest Sócia 

diretora 

Empresa 5 Instituto de pesquisa de 

mercado via internet 

2000 09/12/2010 1h13m 

Sra. Silva CEO  Empresa 6 Painéis online 2008 15/12/2010 0h46m 

Quadro 2: Nome e perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Todas as empresas citadas têm como ramo de atividade a condução de pesquisas de 

mercado, sendo o foco das entrevistas o público em geral ou o público consumidor de 

determinado produto ou serviço (pessoas físicas ou jurídicas). Conduzem estudos 

customizados (pontuais e personalizados) e contínuos, e atendem organizações de médio e 

grande porte, nacionais e multinacionais. 

A Empresa 1 é um instituto de pesquisa de mercado tradicional, multinacional, com 

cerca de 850 funcionários no Brasil; aplica em seus projetos pesquisas qualitativas e 

quantitativas e realiza vários tipos de estudos de mercado com o intuito de responder às 

questões de seus clientes. A área gerenciada pelo Sr. Dutra é responsável por realizar 

pesquisas de opinião pública e pesquisas sociais, tanto para o mundo corporativo quanto 

para o setor governamental, neste último caso para subsidiar ou avaliar políticas públicas. 

Além de conduzir estudos com os métodos tradicionais de coleta (face a face e 

telefônicos), também possui seu próprio painel de respondentes online com cerca de 

300.000 nomes, no Brasil, composto por homens e mulheres de 18 a 64 anos, das classes 

sociais A,B,C,D (95% A,B,C e 5% D). 

A Empresa 2 também é um instituto de pesquisa de mercado tradicional, nacional, 

que também se utiliza de metodologias qualitativas e quantitativas na condução dos 

estudos que realiza; não possui painel de respondentes próprio, e também utiliza a base de 
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respondentes fornecida por seus clientes diretos, ou compra de terceiros, para realizar 

pesquisa via web. 

A Empresa 3 tem o perfil da Empresa 1, porém em dimensão um pouco menor, 

uma vez que conta com cerca de 70 funcionários no Brasil. Conduz os mesmos tipos de 

estudos que as Empresas 1 e 2, para o mesmo perfil de clientes, e aplica metodologias tanto 

qualitativas quanto quantitativas em seus projetos. A Empresa 3 também não possui painel 

de respondentes próprio, utiliza a base de respondentes fornecida por seus clientes diretos, 

ou compra de terceiros, para realizar pesquisa via web. 

Já a Empresa 4 é uma empresa nacional de tecnologia especializada em coleta 

eletrônica de dados. Possui uma plataforma, que é um software gerenciador de coletas de 

entrevistas que faz desde a programação do questionário, em qualquer tipo de formato, 

passando pela gestão dos dados dos respondentes, disparo das entrevistas, até o 

processamento dos dados coletados. Diferente das outras empresas entrevistadas, a 

Empresa 4 se utiliza apenas da metodologia quantitativa na condução dos estudos que 

realiza. Não possui painel de respondentes próprio, utiliza a base de respondentes fornecida 

por seus clientes diretos para realizar pesquisas via web. 

A Empresa 5 se autointitula a pioneira em pesquisa de mercado pela internet. 

Originada em ambiente virtual, iniciou seus trabalhos avaliando sites (conjunto de páginas 

web com textos digitais acessíveis). Os consumidores realizavam uma compra e postavam 

no site da Empresa 5 uma avaliação relativa a essa compra. De posse do número do pedido, 

a empresa fornecedora do produto recebia a avaliação da experiência de compra e, se fosse 

o caso, tomava ações imediatas quando o retorno não era positivo. O negócio cresceu e, de 

posse de uma massa de dados de respondentes “virtuais”, a Empresa 5, em 2002 começou 

a se estruturar para realizar coleta de dados via web como forma de recolha para pesquisa 

de mercado. Assim, possui seu próprio painel online de respondentes e, tal qual as 

Empresas 1, 2 e 3, se utiliza das metodologias quantitativa e qualitativa na condução dos 

estudos que realiza. Possui hoje, em seu quadro de funcionários, 25 colaboradores. 

A Empresa 6 também é especialista em pesquisa por internet, possui painel próprio 

de respondentes via online e oferece apenas a metodologia quantitativa para a realização de 

estudos de mercado a seus clientes. Possui 50 funcionários. 

Todas as empresas entrevistadas oferecem a seus clientes o que se chama de full 

service no mercado de investigação, serviço que abrange desde o desenho do projeto de 

pesquisa à coleta de dados, seu processamento ou interpretação, até a apresentação dos 

resultados finais ao cliente.  
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Para todos os entrevistados, como já mencionado, foram colocadas questões sobre 

as vantagens e desvantagens da aplicabilidade da coleta de dados via web, a respeito do 

estágio desse tipo de pesquisa no mercado brasileiro e, finalmente, como lidam com os 

problemas enfrentados. 

 

3.2 Pesquisa quantitativa 

 

Com o intuito de testar a veracidade das hipóteses preliminares formuladas e 

verificar na prática as opiniões dos executivos consultados na fase exploratória , um estudo 

quantitativo foi realizado com a aplicação de 300 entrevistas (amostra) em seis capitais 

brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador) 

com questionário estruturado, composto de perguntas fechadas (instrumento de coleta – 

Apêndice A), com duração de 40 minutos, utilizando dois métodos de coleta: presencial 

face a face domiciliar - abordagem e aplicação feitas por entrevistador treinado - e 

autopreenchimento via internet - abordagem via e-mail com link de acesso. O público 

abordado por ambas as coletas foi composto por homens e mulheres de 18 a 64 anos de 

idade, das classes sociais A, B, C e D (definidas pelo critério Brasil de classificação 

socioeconômica da ABEP – Anexo A). Ambas as coletas foram realizadas pelo instituto 

especializado em pesquisa de mercado atuante no mercado brasileiro, supradenominado 

Empresa 1, no período de 15 de novembro a 2 de dezembro de 2011. 

 

3.2.1 Desenho da pesquisa quantitativa – amostra e praças 

 

Como já evidenciado anteriormente, na revisão teórica, os painéis online 

disponíveis não são representativos da população. Desta forma, o estudo não foi 

probabilístico e, com o intuito de se manter a consistência entre os públicos entrevistados 

pelos dois métodos, estabeleceram-se cotas por cidade, respeitando-se a distribuição 

populacional das praças selecionadas, apresentada na Tabela 3. 
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   Tabela 3: População por cidade 

Cidades População % 

São Paulo 10.659.386 44% 

Rio de Janeiro 5.940.224 24% 

Curitiba 1.678.965 7% 

Belo Horizonte 2.258.096 9% 

Porto Alegre 1.365.039 6% 

Salvador 2.480.790 10% 

Total 24.382.500 100% 
   Fonte: IBGE – Censo 2010 

  

Também foram pré-definidas e controladas as cotas por sexo, idade e classe social 

em concordância com a população brasileira; a distribuição por sexo e idade é coletada 

pelo IBGE e está representada pela Tabela 4.   

 

          Tabela 4: Percentual populacional por sexo e faixa etária 

Brasil % 

Homens 49% 

Mulheres 51% 

Total 100% 

18 a 24 anos 20% 

25 a 34 anos 27% 

35 a 44 anos 22% 

45 a 54 anos 18% 

55 a 64 anos 12% 

Total 100% 
         Fonte: IBGE – Censo 2010 

  

A distribuição de classe social é definida pela ABEP, conforme Tabela 5. 

 

       Tabela 5: Percentual populacional por classe social 

Brasil % 

Classe A 5% 

Classe B 28% 

Classe C 49% 

Classe D 18% 

Total 100% 
         Fonte: ABEP – 2008 
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Dessa forma, a amostra selecionada (n=300) teve a seguinte distribuição, 

apresentada na Tabela 6: 

 

        Tabela 6: Amostra definida por cidade, sexo, faixa etária e classe social 

Cidades Amostra % 

São Paulo 117 39% 

Rio de Janeiro 75 25% 

Curitiba 24 8% 

Belo Horizonte 33 11% 

Porto Alegre 18 6% 

Salvador 33 11% 

Total 300 100% 

Sexo Amostra % 

Homens 143 48% 

Mulheres 157 52% 

Total 300 100% 

Idade Amostra % 

18 a 24 anos 64 21% 

25 a 34 anos 72 24% 

35 a 44 anos 72 24% 

45 a 54 anos 56 19% 

55 a 64 anos 36 12% 

Total 300 100% 

Classe social Amostra % 

Classe A 24 8% 

Classe B 116 39% 

Classe C 132 44% 

Classe D 28 9% 

Total 300 100% 
        Fonte: Elaborada pela Empresa 1 em nov. 2011 

  

 Esse número de entrevistas tem um erro amostral de 5,77 pontos percentuais, 

considerado aceitável para análises estatísticas de pesquisas de comportamento do 

consumidor. 

 

3.2.2 Abordagem dos respondentes 

 

 Foram realizadas duas abordagens de coleta: presencial face a face domiciliar e via 

e-mail com link de acesso. A abordagem presencial contou com uma equipe de 

entrevistadores treinados para aplicar o questionário no domicílio dos respondentes, sendo 

que os primeiros liam as perguntas em sequência, e os últimos respondiam-nas assim que 
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eram formuladas; posteriormente digitaram-se os questionários em uma base de dados para 

processamento. Na abordagem online, foram disparados e-mails com link de acesso à 

pesquisa para os “painelistas” da Empresa 1; os respondentes autopreenchiam o 

questionário recebido e os dados eram automaticamente inseridos na plataforma de 

processamento da empresa. 

 

3.2.3 Tipo de estudo 

 

 O estudo realizado em ambas as coletas foi do tipo Hábitos e Atitudes com relação 

a diversas categorias de produtos e serviços disponíveis no mercado, e o principal objetivo 

da aplicação desse tipo de estudo foi entender as diferenças dos perfis dos respondentes 

dos dois ambientes de coleta, online e offline, em termos sociodemográficos, de hábitos e 

atitudes de consumo, e de comportamento de maneira geral, proporcionando análises 

relevantes sobre o tema.  

 Um estudo de Hábitos e Atitudes permite identificar a relação das variáveis 

demográficas (sexo, idade, nível educacional, número de filhos, posse de bens e produtos 

etc.) com os hábitos de consumo de determinada categoria. Essa investigação possibilita 

definir o perfil de consumidor que a categoria possui ou, segundo Mattar (2001), permite 

caracterizar o consumidor típico de determinado produto. Um estudo de Hábitos e Atitudes 

pode também descrever os respondentes por meio de seu estilo de vida e isso envolve o 

levantamento de informações sobre atividades, interesses e opiniões, além de 

características demográficas e psicossociais. 

 Como a ideia deste trabalho é identificar similaridades ou diferenças entre 

resultados advindos de dois métodos de coleta de dados, se faz necessário também 

identificar uma possível origem de tais similaridades ou diferenças, ou seja, se as mesmas 

advêm dos distintos perfis de respondentes que responderão à pesquisa utilizando os dois 

métodos. Por essa razão o tipo de estudo que identifica os hábitos e atitudes dos 

respondentes foi selecionado para respaldar este trabalho.  

   

3.2.4 Critérios para a comparação dos resultados 

 

Como mencionado, espera-se com a pesquisa poder comparar o índice de retorno 

das respostas, a sua qualidade e os resultados advindos dos dois métodos de coleta, o 

offline e o via internet, validando ou não a premissa de que as coletas com ambos os 
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métodos possuem diferenças em todos os três quesitos. A seguir, os critérios que definiram 

as medidas de comparação: 

 Critério que definiu o índice de retorno das respostas: no caso das entrevistas 

presenciais face a face foi preenchido um “rol de visitas” (Anexo B) que apontou quantas 

abordagens domiciliares foram feitas para obter os 300 questionários preenchidos; no caso 

das entrevistas via internet, computaram-se quantos e-mails com links foram totalmente 

respondidos dividido pelo número de e-mails disparados, para se obter também um total de 

300 respondentes.    

 Critério que definiu a qualidade das respostas: foi avaliado o preenchimento das 

baterias de atributos com escalas que o questionário continha. 

 Critério que definiu a comparabilidade dos resultados obtidos: para este caso 

comparou-se o perfil sociodemográfico dos respondentes de ambas as coletas e, 

posteriormente, os resultados atitudinais e comportamentais frente a diversos temas. Para 

isso foi aplicado o teste estatístico t, nas proporções e nas médias obtidas, com intervalo de 

confiança de 90 a 95%. 
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4. RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados das duas etapas da pesquisa, 

primeiramente as análises preliminares das entrevistas exploratórias com os executivos de 

pesquisa de institutos atuantes no mercado brasileiro e, posteriormente, as análises dos 

dados coletados pela metodologia quantitativa. 

  

4.1 Análises preliminares – entrevistas em profundidade 

 

Por meio das entrevistas exploratórias em profundidade, no que concerne ao 

método de coleta de dados via web, podem-se perceber alguns pontos de convergência 

entre todas as empresas consultadas; e vários pontos de divergência que polarizaram as 

opiniões de seus gestores.  

 

4.1.1 Pontos de convergência 

 

Os pontos de convergência referem-se, primeiro, às principais vantagens do método 

de coleta de dados via web. São elas: baixo custo de aplicação e velocidade de condução. 

Esses pontos parecem estar em linha com o levantamento teórico exposto anteriormente, 

ou seja, esse método de pesquisa é mais barato e mais rápido que os tradicionais 

(entrevistas pessoais, por correio e telefônicas). O baixo custo refere-se majoritariamente à 

ausência dos salários dos entrevistadores, bem como à inexistência dos custos de 

impressão e de digitação (quando se compara o método a entrevistas aplicadas com papel e 

caneta). Segundo Sr. Dutra, da Empresa 1, “a coleta é simultânea à digitação e à 

consistência (que identifica os dados que estão fora do padrão, são inconsistentes 

logicamente ou apresentam valores extremos), e a base de dados fica pronta para 

processamento logo após o término do trabalho de recolha”. Isso elimina os gastos e prazos 

de impressão e digitação dos outros métodos tradicionais e, tão importante quanto, está em 

linha com as exigências dos clientes atuais, cada vez mais ávidos por informação barata e 

rápida. Barata aqui, não no sentido de baixo valor, ao contrário, informação de alto valor 

agregado, porém proporcionada por baixos custos de coleta e processamento, utilizando 

processos alternativos e modernos. O Sr. Macedo, da Empresa 3, afirma “as grandes 

vantagens do método online são rapidez e preço.” 
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Segundo Sr. Dias, da Empresa 4, a pesquisa online sofreu um impulso no mercado 

brasileiro muito em decorrência da pressão exercida pelos clientes que, de posse dos e-

mails dos cadastros de seus próprios clientes, começaram a pedir aos institutos que 

fizessem pesquisa via e-mail, que presumiam ser mais barata. Sr. Dias acrescenta: 

 

a primeira vantagem, esmagadora de todas, não é o custo, é o tempo; em uma 
ocasião, o presidente de uma multinacional de cosméticos precisava compor uma 
apresentação sobre o mercado brasileiro e solicitou uma pesquisa com 300 
consumidoras da categoria; em um dia os dados foram coletados e processados, e 
ele pôde usar as informações, no dia seguinte, conforme havia planejado.  

 

Isso só é possível porque a metodologia permite também o processamento do dado em 

tempo real, disponibilizando gráficos e análises conclusivas. Sra. Everest, da Empresa 5, 

ressalta “como fazer uma pesquisa com mil pessoas, em um dia útil, com resultado em 

tempo real? Só a internet proporciona isso”. E conclui “o principal recurso da ferramenta, 

que os clientes valorizam, é o acompanhamento online das respostas”.  

A Sra. Silva, da Empresa 6, aponta que a velocidade no retorno das respostas pode 

ser uma “faca de dois gumes” (menção a um dito popular): 

 

inicialmente a rapidez de respostas pode ser algo positivo, pois você consegue 
completar pesquisas em um dia, mas a seguir surge o questionamento: o que 
você está conseguindo com amostras de um dia? São os heavy users de internet 
(público que usa intensamente o produto/serviço)? Quem está disposto a 
responder naquele momento? O ideal é você ter um planejamento da amostra e 
que você distribua isso ao longo de uma semana, pelo menos, ou de cinco dias. 
Você vai dar a mesma chance de que todas as pessoas respondam ao mesmo 
tempo.  

 

Outro quesito sobre o qual as opiniões se assemelham é quanto à aplicabilidade do 

método de coleta online via internet quando se trata de públicos específicos (segmentos 

determinados). Todas as empresas entrevistadas conduzem, com certa facilidade, pesquisa 

de clima organizacional ou pesquisa de satisfação com a base de (potenciais) respondentes 

do próprio cliente. Nesse caso, organizações interessadas na opinião de seus colaboradores 

ou clientes disponibilizam suas bases de dados para a realização de pesquisas. Na opinião 

dos executivos entrevistados, o método de coleta de dados para esses públicos é perfeita, 

pois o universo é conhecido e se pode selecionar tanto uma amostra probabilística, quanto 

realizar um censo por meio da base de dados. O Sr. Macedo, da Empresa 3, salienta:  

“quando temos a base dos clientes, podemos realizar estudos online com a mesma 

facilidade que conduzimos estudos telefônicos”. O Sr. Dutra, da Empresa 1, complementa 
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que, além do público interno de empresas e clientes, “alguns públicos como formadores de 

opinião, jornalistas e tal, também favorecem o uso da técnica, pois, em geral, esse público 

já tem uma familiaridade muito grande com internet, pela própria função que 

desempenham em seus ambientes profissionais”.  

Outro ponto convergente entre as opiniões dos entrevistados refere-se ao fato de 

que o método de coleta via web veio para ficar. Não se trata de um modismo passageiro, 

mas ao contrário, quando endereçadas algumas questões ainda pendentes (algumas serão 

abordadas a seguir), será o principal método de recolha de dados no meio da investigação 

social. Os executivos entrevistados não sabem especificar quando isso de fato ocorrerá, 

porque ainda não visualizam quando todas as preocupações serão solucionadas, mas 

atestam que em um futuro essa será a principal maneira de coleta de dados. A Sra. Silva, da 

Empresa 6, aponta que o caminho é sem volta, e que hoje já se fala em extração inteligente 

de informação via redes sociais. “O consumidor, ele quer falar de uma marca, quer falar se 

está satisfeito ou não; simplesmente ele publica o que está pensando na rede social”. 

Também é unânime a opinião de que esse método não substituirá por completo 

todos os outros, ao menos no médio prazo, pois haverá pesquisas que a seleção da amostra 

deve seguir um critério representativo da população, e outras de caráter mais exploratório. 

Segundo o Sr. Macedo, da Empresa 3, “sempre haverá estudos face a face, estudos CATI e 

os estudos online começarão a conquistar mercado aos poucos”.  

Colocados os pontos de concordância de opinião dos entrevistados, cabe também 

apontar todas as outras vantagens do método mencionadas pelos executivos abordados. 

Segundo Sr. Queiroz, da Empresa 2: 

 

do ponto de vista de controle de qualidade é um avanço grande porque é muito 
mais segura a administração do questionário por um software do que a 
administração de um questionário por um entrevistador nas condições de 
trabalho as quais ele está sujeito: de pé, com uma prancheta na mão, com uma 
pessoa querendo escapar e ele ter que administrar, corretamente, um questionário 
complexo.  

 

Aqui o Sr. Queiroz refere-se à conveniência do entrevistado em responder à pesquisa no 

horário e local que bem entender, em vez de ser abordado pelo entrevistador no local e 

horário que melhor convém a este. O entrevistado também acredita no método para temas 

sensíveis, como por exemplo, assuntos financeiros, comportamento sexual, e, às vezes, até 

problemas de saúde, doença: 
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o fato de a pessoa estar sozinha permite respostas muito mais verdadeiras, pois 
não está constrangida com a presença de um interlocutor; o método é mais 
particular, menos invasivo e a pessoa está muito mais propensa a dizer a verdade 
do que a mentir para ser socialmente correta, em uma interação pessoal, certo? 

 

A Sra. Silva, da Empresa 6, concorda e afirma: “a pessoa que está respondendo por internet 

tende a ser mais verdadeira; a resposta tende a ser mais autêntica do que se estivesse na 

frente de um entrevistador, ou quando ela está sendo perguntada por alguma outra pessoa”.  

O Sr. Dias salienta que uma grande vantagem do método é a administração de 

pessoas. “Em pesquisa web não se administram pessoas, você administra servidores, e 

servidores fazem tudo exatamente como foi mandado”. A Sra. Everest, da Empresa 5, 

completa: 

 

hoje o cliente acompanha a coleta em tempo real, vê o que está acontecendo, 
quantas entrevistas são completadas por hora, e temos a certeza de que nosso 
entrevistador não foi para casa preencher o questionário (aqui a Sra. Everest faz 
referência à fraude na coleta de dados pelos meios tradicionais, presencial e 
telefônico, nos quais os entrevistadores de má-fé respondem aos questionários 
que deveriam ser aplicados a um determinado entrevistado). Fico pensando se eu 
trabalhasse no mundo offline, eu iria odiar. Ter que cuidar desse público 
(entrevistadores), checar fraude, lidar com o ser humano de má-fé...eu não iria 
conseguir. 

 

O próprio Sr. Dias lembra de outro ponto positivo desse método de recolha, seu 

poder de distribuição: “eu posso fazer uma pesquisa com 5.000 pessoas espalhadas pelo 

mundo com o mesmo custo se fosse realizada com o mesmo número de respondentes do 

Rio de Janeiro”. 

Além disso, o Sr. Queiroz também aponta as facilidades tecnológicas pertinentes ao 

método: “técnicas de pesquisa mais sofisticadas, como trade-off (técnica de pesquisa 

aplicada em estudos de preço), ‘rankeamento’ de atributos, são mais facilmente 

desenvolvidas e aplicadas com tecnologia, recurso que, sabidamente, o papel não oferece”, 

tampouco o telefone. Compartilhando da mesma opinião a Sra. Everest afirma: 

 

temos recursos bem interativos - mostrar os logos de uma gôndola, mostrar as 
campanhas publicitárias e pedir para o respondente arrastar e colocar em 
primeiro, segundo, terceiro lugar... Isso deixa a pesquisa cada vez mais gostosa. 
Essa é uma preocupação da empresa hoje. Já fizemos tudo o que se pode 
imaginar; agora estamos em uma etapa de deixá-la cada vez mais interativa, com 
recursos tecnológicos em 3D.  

 

A Sra. Silva, da Empresa 6, complementa ao afirmar que este método de coleta traz 

embutida uma tecnologia que permite um processamento parcial dos dados coletados, 
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possibilitando a eliminação de vieses nos padrões de respostas (outliers - observações que 

apresentam um grande afastamento das restantes ou são inconsistentes com elas). 

Sr. Dutra, da Empresa 1, menciona ainda que outra vantagem, agora do ponto de 

vista “técnico”, é o fato de essa tecnologia estar na vanguarda social, “estar em linha com 

as pessoas de seu tempo”; isso representa algo positivo no cenário, uma vez que qualquer 

método de coleta de informações não pode estar em dissonância com o público-alvo. Ao 

contrário, deve favorecer uma perfeita interação entre o respondente e o instrumento de 

coleta. Também se alinha a esta opinião a Sra. Silva, da Empresa 6: 

 

a geração que está vindo por aí já pensa que e-mail é lento, porque eles estão nas 
redes sociais, se comunicam via mensagem instantânea... não tem outra forma de 
você conseguir chegar nesse público a não ser pelos meios interativos. Ou vai ser 
o celular, ou vai ser a rede social, ou vai ser alguma outra forma interativa. 

 

4.1.2 Pontos de divergência 

 

Quanto aos pontos de divergência eles são em menor número se comparados com 

os convergentes; porém vitais no posicionamento das empresas entrevistadas. Aquelas que 

ainda consideram esses pontos como problemas a superar, ainda não lançaram mão dos 

métodos tradicionais de coleta de dados, e ainda não acreditam que a coleta via web tenha 

condições de substituí-los parcialmente ou totalmente. Já as que, de uma ou de outra 

maneira, acreditam que esse método é o futuro e que este novo tempo começa agora, 

criaram meios de contornar essas dificuldades e realizam pesquisas via web há anos. De 

um lado estão as Empresas 1, 2 e 3, e de outro lado as Empresas 4, 5 e 6. O primeiro grupo 

de companhias levanta algumas questões quanto à confiabilidade dos dados coletados via 

web, apontando como principais preocupações: 

• A representatividade da amostra quando o universo a ser investigado é a 

população geral; 

• A disponibilidade de uma base de dados de respondentes que seja completa, 

atualizada e confiável para estudos com públicos específicos (exceto quando a 

base de dados é do próprio cliente requisitante da pesquisa); 

• O perfil específico do respondente online via internet; 

• A interação do respondente com o método de coleta online via internet, 

diretamente atrelada ao índice de “não respostas”. 
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Já o segundo grupo de empresas, por serem especializadas em coleta de dados por 

internet, não esconde que faceou estas mesmas dúvidas no início das operações, mas 

revelam que, graças à tecnologia avançada, melhorias constantes em seus processos, e 

certa dose de criatividade, superaram alguns deles ou ainda estão vencendo-os utilizando-

se de soluções alternativas. Apenas para efeito didático/analítico nomear-se-á o primeiro 

grupo de empresas de “empresas tradicionais” e o segundo grupo de “empresas 

contemporâneas”. 

A seguir, apresentam-se os depoimentos dos entrevistados de todas as empresas, 

apontando as principais questões a serem resolvidas para uma melhor utilização do método 

de coleta de dados via web, e as soluções alternativas implementadas para solucioná-las. 

 A representatividade da amostra (erro de cobertura) é, sem dúvida, a maior 

preocupação dos executivos dos institutos de pesquisa de mercado representados pelas 

Empresas 1, 2 e 3. O principal questionamento aponta para o fato de que não são todos os 

brasileiros que têm acesso à internet, quer seja no próprio domicílio, na escola, no trabalho 

ou em qualquer outro lugar. Esse fato excluiria uma massa significativa de pessoas de 

qualquer amostra selecionada e comprometeria a generalização dos resultados da pesquisa 

para a população geral; ou seja, teríamos resposta a perguntas, como em qualquer outro 

levantamento, porém essas respostas representariam uma população que não a população 

brasileira. Como nenhuma das empresas do grupo nomeado como “tradicional” tem seu 

próprio painel de respondentes online, todas são levadas a contratar os serviços de outras 

empresas, aquelas denominadas “contemporâneas”, para realizar pesquisas via web. O Sr. 

Dutra, da Empresa 1, enfatiza: “Não tenho como avaliar suficientemente para confiar nos 

painéis disponíveis hoje, para representar a população geral, eu ainda não tenho uma 

avaliação técnica deles o suficiente para confiar”. E completa: “qual o critério para a 

seleção destas pessoas que constam dos painéis? Elas foram recrutadas e estão lá por conta 

de alguma especificidade que eu não sei qual é.... isso tem um viés, e qual é o viés da 

formação deste público? Eu não sei”. 

O Sr. Queiroz, da Empresa 2, compartilha da mesma opinião e alerta: “se se 

pretende abordar uma amostra representativa da população, acaba-se, quase que por 

exclusão, sendo levado a fazer isso por entrevistas pessoais. Porque não se tem, com outras 

abordagens, a mesma cobertura que se consegue com o esse método tradicional”. E 

pergunta: “Até que ponto os resultados de uma amostra via web podem ser projetadas para 

o universo, e que universo é esse?”. O Sr. Macedo, da Empresa 3, acrescenta que os 

painéis hoje existentes no mercado brasileiro estão em uma fase embrionária e não 
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refletem o universo da população de uma maneira cabal. “Até os painéis especializados 

disponíveis têm problemas de cobertura; agora, esse ponto tem solução, é só uma questão 

de investimento, basta investir que se consegue desenvolver e manter atualizado um painel 

de milhares e milhares de nomes”.  

Pelas razões expostas acima, as empresas 1, 2 e 3 atualmente preferem oferecer aos 

clientes a pesquisa online via internet apenas quando estes fornecem a base de dados dos 

potenciais respondentes, ou seja, realizam pesquisa tipo avaliação de ambiente corporativo, 

de satisfação por produtos comprados/serviços prestados, mas sempre aplicando as 

entrevistas para a base de respondentes de seus clientes finais. O Sr. Macedo, da Empresa 

3, revela que se um cliente lhe fornece a lista dos compradores de seus produtos ou 

serviços, ele tem um universo perfeitamente representado nesta lista. O Sr. Dutra menciona 

que, em geral, também tem usado a pesquisa via internet quando há cadastros dos clientes. 

E complementa: 

 

também aplicamos em alguns públicos de relacionamentos como formadores de 
opinião, jornalistas e tal, que é um grupo relativamente restrito, que conseguimos 
controlar. Em geral, esse público já tem uma familiaridade muito grande com a 
internet, quase uma relação online. Aí sim é melhor porque tende a ter menos 
viés, tanto de representatividade, porque 100% do público formador de opinião 
já está na internet, quanto, também, menos viés na questão da utilização do meio 
porque também é familiar para eles. 

 

Sr. Queiroz lembra que, nessas situações, os clientes não só fornecem os cadastros 

dos possíveis respondentes como também oferecem o acesso para a interação, ou seja, o e-

mail ou link para a pesquisa, que será enviado com o aval e autorização da empresa, sem o 

risco de ser considerado “mensagem indesejada”. Sr. Dias, da Empresa 4, completa: 

 

nesses casos o cliente solicitante de nossos serviços libera, em seus servidores de 
recebimento de e-mails, o IP (Internet Protocol - de forma genérica, é um 
endereço que indica o local de determinado equipamento em uma rede privada 
ou pública) do servidor de nossa empresa, de onde serão enviadas as mensagens 
da pesquisa. 

 

 Do grupo de empresas chamado de “contemporâneo”, pode-se dizer que há certa 

controvérsia em relação ao tema erro de cobertura. A Empresa 4, aqui representada pelo 

Sr. Dias, não aborda o tema da representatividade, uma vez que utiliza como fonte de 

contato de respondentes as bases de dados fornecidas pelos seus clientes. Isso significa que 

não há pedidos de amostra representativa da população, mas sim amostra representativa da 

base de dados de respondentes recebida, ou mesmo amostra por cotas de perfis existentes 
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nesta mesma base. Já a Sra. Everest, da Empresa 5, afirma que a questão da 

representatividade não é mais um problema: 

 

hoje temos 30% da classe C na web; 35% do total da população do Brasil acima 
de 10 anos já está na web, e se falarmos de grandes metrópoles, esse número 
salta para 50%. Então, quando eu falo com classe A, B, C de 16 a 65 anos, não 
tem mais o que se questionar se o comportamento desse público versus 
população é diferente. Além disso, trabalhamos muito com estudos por cotas. 
Acredito nos estudos online por cota, e essas cotas, eu faço com que elas fiquem 
representativas da população; na verdade, os clientes nem pedem estudos 
puramente probabilísticos, é sempre para falar com mulheres e homens, de tal 
idade, de tal classe social, etc. 

 

 O tema representatividade tampouco preocupa a Sra. Silva, da Empresa 6, que 

acredita já ter bem representadas as camadas mais altas da população (em termos de 

renda); e salienta que o recrutamento via cyber café (local que, podendo funcionar também 

como bar ou lanchonete, oferece aos clientes acesso à internet, mediante o pagamento de 

uma taxa, usualmente cobrada por hora) ou via lan houses garante a complementação das 

amostras dos estratos sociais mais baixos:  

 

o público das classes sociais C e D tem acesso à internet em locais públicos. 
Então, vamos até esses locais para poder fazer um complemento de algumas das 
amostras. Nesses casos, usamos uma metodologia híbrida. Às vezes, 50 ou 60% 
de amostras de classe C e D complementamos com recrutamento via cyber ou 
lan house. Além disso, o plano de incentivo por participação é totalmente 
diferenciado para esse público, para as classes C e D oferecemos carga de 
celular, ingressos de cinema, coisas desse tipo. Quando há a necessidade de se 
abordar um público que sabidamente tem acesso restrito à internet, como por 
exemplo os idosos, utilizamos o método offline de coleta, sem o menor 
problema. 

 

Essa decisão de múltiplos métodos de coleta, para resolver o problema da 

representatividade, parece também ser aceita pela Empresa 1, representada pelo Sr. Dutra. 

Ao ser questionado como resolveria a questão do analfabetismo, por meio de uma 

abordagem online via internet, a qual exige que o entrevistado saiba ler e escrever, o Sr. 

Dutra foi enfático: “podemos desenvolver outras formas de pesquisar esse público, 

continuar com a abordagem telefônica (telefone hoje tem quase 100% de penetração nos 

domicílios brasileiros), ou realizar entrevistas face a face”. 

Paralelo à questão da representatividade da amostra caminha o tema da composição 

das bases de dados de respondentes dos painéis existentes no mercado, quando se tem que 

fazer uma pesquisa com determinado público. É unânime a preocupação das empresas 

“tradicionais” quanto à confiabilidade das bases de respondentes disponíveis, 
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principalmente no que se refere à sua atualização. A cada tentativa de se realizar uma 

pesquisa via web com público específico, há evidências de que essas empresas não estão 

confortáveis com as bases de dados do mercado, que serão utilizadas para os disparos da 

pesquisa. Além disso, há um complemento para esse fato: como saber se o respondente é a 

mesma pessoa que consta do cadastro, e não seu filho, amigo ou parente? O Sr. Macedo, 

representante da Empresa 3, afirma: “hoje o computador nos lares brasileiros é 

compartilhado por vários moradores daquele domicílio, não há garantias de que a pessoa 

que pretendo atingir na minha pesquisa será realmente quem vai respondê-la, e não um 

irmão, um amigo ou um parente”. Esse tópico é completamente combatido pelas empresas 

de painéis online que aqui fazem parte do grupo das “contemporâneas”. Segundo a Sra. 

Everest, da Empresa 5, esse problema ficou no passado, uma vez que existem recursos 

certificadores da identificação do painelista, e vários processos já implementados de 

atualização dessas bases de dados. No preenchimento do cadastro, por exemplo, é 

solicitado ao respondente, além dos dados básicos, como nome, endereço, telefone etc. o 

número de seu CPF e endereço eletrônico. A ligação entre o nome do potencial 

participante e seu número do CPF é verificada em sites públicos oficiais, e o endereço 

eletrônico valida o preenchimento do cadastro pelo próprio painelista, uma vez que, para 

fazer o primeiro acesso ao site de pesquisas, é necessário acessar um link que lhe foi 

enviado ao endereço eletrônico fornecido no cadastro.  Posteriormente, há um telefonema 

por parte da empresa de painéis, confirmando alguns dados cadastrais informados. E, 

finalmente, no momento da entrega do prêmio (por sua participação nas investigações), 

checa-se o endereço, o telefone residencial, do trabalho, o celular etc. “Está tudo bem 

amarrado” afirma a Sra. Everest. E completa: 

 

além desses processos, há, periodicamente, uma limpeza dos usuários inativos. 
Temos uma equipe que fica ao telefone processando todas as atualizações de 
cadastro. Tem painelista que já atualiza por conta própria, ou pede atualização 
por e-mail; porém, há outros para os quais temos que fazer por eles.  

 

Além desses procedimentos de controle, a Sra. Silva, da Empresa 6, acrescenta: 

 

após o cadastro há um monitoramento constante deste painelista, por exemplo, 
possuímos uma plataforma própria de rede social, na qual as pessoas conversam, 
acessam sua conta de pontos e respondem a algumas perguntas de nossas 
pesquisas internas. Nesses momentos há uma série de validações dos dados 
fornecidos inicialmente no cadastro do participante. 
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O fato de esse método de coleta estar vinculado a meios avançados de informação 

permite ainda que alguns recursos tecnológicos sejam utilizados para aprimorar ainda mais 

estes controles. A Sra. Everest menciona: “há um controle rigoroso dos IPs que respondem 

às pesquisas, sempre atrelados aos cadastros dos respondentes”. E a Sra. Silva aprimora: 

“utilizamos até geovalidação para verificar se existem pessoas com o mesmo nome ou 

sobrenome morando na mesma cidade, com a mesma data de nascimento, por exemplo”. 

Todos esses procedimentos parecem assegurar às empresas de painéis que a pessoa que 

está do outro lado do monitor, respondendo a pesquisa, é realmente a que se pretende 

atingir para aquela investigação.  

Um terceiro tópico relevante parece ser o perfil do respondente online. Possui ele 

características diferentes do respondente não conectado? São públicos que têm os mesmos 

hábitos e comportamentos atitudinais? Essas são perguntas apontadas pelas empresas aqui 

nomeadas como “tradicionais”. O Sr. Dutra afirma: 

 

por exemplo, existem painéis que são coletados a partir de sites de 
relacionamentos, e isso tem um viés, como praticamente toda a pesquisa. O 
problema aqui é que eu não sei qual é o viés de estar entrevistando um painel que 
é formado dessa forma. Quando a coleta é face a face eu tenho uma abrangência 
maior, consigo selecionar áreas, consigo compor a classe social do indivíduo e 
ver isso dentro da população, então... quando tenho um método online desse tipo, 
não sei o viés da formação daquele público. Vários desses painéis têm classe C, 
D, só que essas pessoas foram recrutadas e estão lá por conta de alguma 
especificidade que não sei qual é. Eu não tenho como controlar isso; e mais, 
vamos pegar um caso simples, para um perfil qualquer. Você faz um disparo na 
proporção de 10 abordagens para uma entrevista realizada. Qual a conclusão que 
obtenho sobre a velocidade da resposta ou da não resposta? Vamos dizer que 
necessito de 100 entrevistas e quando chegam os 100 primeiros questionários, eu 
encerro a pesquisa. Qual foi a característica dessas pessoas? Elas são, 
simplesmente, mais rápidas que as outras? Ou têm mais tempo disponível? Qual 
seu perfil?. 

 

O Sr. Macedo, da Empresa 3, acrescenta que teve a oportunidade de conduzir um 

estudo comparativo para o mesmo perfil demográfico de respondentes, no mesmo período, 

com dois métodos distintos de coleta – online via internet e CATI – e obteve resultados 

diferentes nas pesquisas realizadas: 

 

o perfil dos respondentes era igual (sexo, classe social, idade etc.). Porém, o 
padrão de respostas foi totalmente diferente; eu, particularmente, acredito que 
essas diferenças são em decorrência dos hábitos e estilos de vida das pessoas 
ligadas à internet, que são diferentes dos da maioria da população brasileira.  

 

A Sra. Silva, da Empresa 6 (do grupo “contemporâneas”), reconhece a relevância 

do tema, e esclarece: 
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não adianta você achar que você vai replicar os perfis sociodemográficos de 
classe, de idade e de sexo, por exemplo, na amostra online, e obter os mesmos 
resultados de respostas de uma amostra com aplicação de questionário offline; o 
público online tende a ser mais urbano, mais antenado, mais informado, e com 
isso, alguns resultados de pesquisas podem variar mesmo quando comparados 
aos resultados de aplicação offline. O comportamento dessas pessoas é diferente, 
entendeu? É uma questão atitudinal. Agora, tudo depende do objetivo da 
pesquisa, se o perfil urbano, antenado é característica representativa do público 
desejado, a pesquisa via internet se aplica perfeitamente. Se a questão da 
conectividade diferencia muito os hábitos do público online do offline há a 
necessidade de se misturar métodos de coleta.  

 

O Sr. Macedo, da Empresa 3, acrescenta que é normal, no período final de coleta, haver a 

mistura de métodos de recolha, normalmente online e CATI para completar os perfis de 

amostra desejados pelo cliente final. 

Finalmente, o último ponto apontado pelos entrevistados é quanto à interação do 

respondente com o método de coleta online via internet, e os questionamentos giram em 

torno do quanto o autopreenchimento assegura uma interpretação homogênea das questões 

por todos os entrevistados e o quanto ele é apropriado para extrair a informação mais 

adequada do respondente, sobre qualquer tema. O primeiro questionamento passa por dois 

efeitos negativos: interpretações diferentes de determinada pergunta podem ocasionar 

resultados não coerentes entre os entrevistados e interpretações dúbias podem causar 

confusão e colaborar para o índice de “não respostas”; o segundo, e talvez mais conflitante, 

é a questionável capacidade do método de coletar informação precisa, clara e coerente do 

entrevistado, pelo fato de não haver entrevistador intermediando a conversa, esclarecendo 

possíveis dúvidas. O Sr. Dutra, da Empresa 1, acrescenta: 

 

no contato presencial ou telefônico, o entrevistador tenta evitar que outras 
pessoas afetem a concentração do respondente, tenta isolar o entrevistado para 
que ele fique mais à vontade. Se estiver na casa do indivíduo, procura eliminar a 
influência da presença de outras pessoas da família. No método online, não 
temos esse controle. Não sabemos se a pessoa está sozinha ou com alguém do 
lado, olhando o questionário, opinando e tal. Além disso, no método presencial, 
ou mesmo no telefônico, há um entrevistador treinado intermediando. Um ser 
humano que você pôs lá, treinou, explicou para ele coisas de pesquisa. Ele está 
preparado para ouvir, para entender determinadas questões e perceber se uma 
questão foi mal compreendida, enfim, há ainda um controle sobre a interação nas 
duas técnicas tradicionais. No online isso ainda não é possível, não há forma 
alguma de acompanhar, nem controlar, como está sendo realizada aquela 
interação. 

 

Sr. Dias, da Empresa 4, concorda com a opinião do Sr. Dutra, mas apresenta o tema 

como uma “faca de dois gumes”. Salienta que: 
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se houver um viés de resultado não será em função do veículo (via internet) e 
sim pelo fato de ser autopreenchimento. Isso pode influenciar - posso ser ruim de 
interpretação de texto e compreender a pergunta de uma maneira errada. Por 
outro lado, no método presencial ou telefônico, tem um entrevistador que, apesar 
de evitar a minha má interpretação da pergunta, pode influenciar minha resposta 
pela maneira como ele aborda o tema. 

  

Indo ao encontro do levantamento teórico, os institutos de pesquisa brasileiros 

confirmam as principais vantagens da aplicação do método de coleta de dados online via 

internet e, ao que parece, estão vivenciando as mesmas questões metodológicas apontadas 

pelos artigos acadêmicos publicados que abordam o tema. Nas entrevistas exploratórias 

realizadas com os principais executivos, representantes de alguns desses institutos, pôde-se 

perceber que o número de vantagens na utilização desse método de coleta supera a 

quantidade de desvantagens, mas estas últimas ainda são consideravelmente significantes 

para conduzir todos à adesão ao método.  

As vantagens da aplicabilidade da pesquisa via web são evidentes para todos os 

entrevistados: baixo custo, maior velocidade de condução, adequação para determinados 

públicos, possibilidade de o entrevistado interagir à sua conveniência, adequação para 

abordar temas sensíveis, alto poder de distribuição e oferta intrínseca de recursos 

tecnológicos perfeitamente aplicáveis à técnica. Vantagens essas apontadas quando se 

compara esse método de recolha com as técnicas tradicionais, como, por exemplo, 

entrevistas presenciais e telefônicas. Por essa lista de pontos favoráveis, era de se esperar 

que a pesquisa via web no Brasil estivesse sendo utilizada em larga escala para a coleta de 

dados de mercado, mas, de acordo com as entrevistas realizadas, sua utilização ainda é 

restrita pelo fato de existirem alguns assuntos ainda polêmicos que oferecem resistência à 

sua total aplicabilidade. São eles: inadequação para representar a população geral, falta de 

confiabilidade nas bases de dados de respondentes disponíveis, o perfil diferenciado do 

internauta e sua interação, ainda desconhecida, com o método (razões que quando 

combinadas afetam diretamente o índice de respostas e a qualidade dos dados coletados). 

As entrevistas exploratórias realizadas evidenciaram que as empresas de painéis 

online, até por sua constituição original, estão mais inseridas no contexto da técnica de 

coleta via web quando comparadas com os institutos tradicionais de pesquisa de mercado e, 

por essa razão, trabalham continuamente para superar as principais deficiências apontadas: 

procuram realizar estudos que possuem cotas de perfis de entrevistados (pré-determinação 

do número de mulheres e homens, de classe social, de idade etc.), ou utilizam métodos 
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combinados de coletas (online via internet e recrutamento face a face, por exemplo) para 

superar a ausência de determinados perfis no painel. Com essas ações estão conscientes 

que conseguem realizar um número suficiente de entrevistas dos perfis de respondentes 

desejados, o que possibilita análise dos resultados, mas não têm a pretensão de que esses 

resultados sejam representativos da população geral. Quanto à confiabilidade em suas 

bases de dados, as empresas de painéis online possuem certa tranquilidade quanto ao tema, 

pois desenvolveram processos de atualização contínua das mesmas, o que lhes assegura 

sua fidedignidade. 

O tópico que ainda representa uma preocupação, mais evidente para os institutos de 

pesquisa tradicionais, e que não é descartado pelas empresas de painéis online, refere-se ao 

perfil do internauta e sua interação com o método eletrônico de coleta de dados. A 

principal questão gira em torno do fato de que ainda não se tem a maioria da população 

brasileira conectada à internet por diversas razões, e esta mesma razão faz com que o perfil 

dos conectados seja distinto daqueles que não têm acesso à rede, diferença essa que pode 

estar refletida em seu padrão comportamental e atitudinal, e por assim dizer, pode vir a 

influenciar as respostas dadas às perguntas das pesquisas endereçadas a eles.  

Pelas razões apontadas acima, faz sentido a realização de um estudo que compare  

dois métodos de coleta, um tradicional (face a face domiciliar) e o contemporâneo (via 

internet), uma vez que trará evidências sobre algumas das dúvidas que rondam tanto o 

meio acadêmico quanto o das empresas que se utilizam da pesquisa de mercado para a 

tomada de decisões estratégicas.  

 

4.2 Resultados quantitativos 

  

4.2.1 O índice de retorno das respostas 

 

 Foi necessário um total de aproximadamente 4.300 disparos de e-mails com links 

de preenchimento para o público internauta (divididos em três ocasiões), ante 1.000 

domicílios abordados presencialmente, para se obter o total de 300 entrevistas por ambos 

os métodos. Esses números de “tentativas de contatos” fornecem informação sobre o índice 

de retorno de ambas as técnicas, sendo 7% a taxa via internet e 30% a taxa do face a face 

domiciliar, sendo esta última três vezes superior à primeira; isso significa que foram 

necessárias menos tentativas de abordagem para se conseguir o mesmo número de 

entrevistas no método offline que no online. De qualquer forma, essa realidade não está 



 

 

65

refletida na duração da recolha dos dados, pois pelo método via internet a coleta levou 18 

dias corridos, e as entrevistas face a face ocorreram em 16 dias corridos, períodos 

praticamente semelhantes.   

 

4.2.2 A qualidade das respostas 

 

 Para se analisar a qualidade das respostas obtidas por ambos os métodos de coleta 

de dados, verificou-se o preenchimento das baterias de atributos das questões 60A e 60C 

do questionário aplicado a todos os respondentes. Cito por completo no Apêndice A. Como 

referência, as questões sob análise foram colocadas no Quadro 3. 

 
Q60A. Abaixo está mais uma série de frases. Gostaria que você nos dissesse o quanto você concorda ou discorda com cada 
uma das seguintes frases. Utilize esta escala onde 1 significa discorda totalmente e 5 que concorda totalmente. Lembre-se 
que pode usar qualquer número da escala. (RU por linha) 

  
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em partes 

Não discordo, 
nem 

concordo 
Concordo 
em partes 

Concordo 
totalmente 

R
O

D
IZ

IA
R

 F
R

A
S

E
S 

Usualmente sou o primeiro em provar as 
novidades.  1 2 3 4 5 
Prefiro gastar meu dinheiro em diversão, 
sair com amigos ou família que gastar em 
bebidas e alimentos. 1 2 3 4 5 
Quando quero saber sobre qualquer 
assunto, a internet é a primeira fonte de 
informação que busco. 1 2 3 4 5 
Quando não acesso as redes sociais, me 
sinto sozinho.  1 2 3 4 5 
Saber a composição e os ingredientes dos 
produtos pode mudar meu consumo de 
determinadas marcas 1 2 3 4 5 

Se um dia não me conecto, é como se o 
dia não estivesse completo.  1 2 3 4 5 

Sou uma pessoa atenta as tendências e 
inovações de produtos.  1 2 3 4 5 

Mudo de celular somente quando o meu 
deixa de funcionar 1 2 3 4 5 

Uso mais a rede social que o email  1 2 3 4 5 
 

Q60C. Abaixo está mais uma série de frases. Gostaria que você nos diga em que medida está de acordo com cada uma das 
seguintes frases. Utilize esta escala onde 1 significa discorda totalmente e 5 que concorda totalmente. Lembre-se que pode 
usar qualquer número da escala. (RU por linha) 

  
Discordo 

totalmente 
Discordo 
em partes 

Não 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo 
em partes 

Concordo 
totalmente 

R
O

D
IZ

IA
R

 F
R

A
S

E
S 

Se preciso de alguma coisa, prefiro 
comprar a crédito a esperar para comprar 
à vista.  1 2 3 4 5 
Gosto de visitar várias lojas antes de fazer 
uma compra.  1 2 3 4 5 
No meu dia a dia, não me imagino sem 
um cartão de crédito.  1 2 3 4 5 
Acredito que minha vida será melhor no 
futuro.  1 2 3 4 5 



 

 

66

Nas minhas horas de folga, o que mais 
gosto é ficar em casa.  1 2 3 4 5 
Na minha vida, o trabalho vem sempre em 
primeiro lugar.  1 2 3 4 5 
Para progredir materialmente, estou 
disposto a sacrificar o tempo com a minha 
família.  1 2 3 4 5 
Me faz bem ser reconhecido como alguém 
bem-sucedido economicamente.  1 2 3 4 5 
Um casamento não está completo quando 
não se tem filhos.  1 2 3 4 5 
 As mulheres têm mais capacidade para 
cuidar da casa do que para trabalhar fora.  1 2 3 4 5 
A religião tem um papel importante na 
minha vida.  1 2 3 4 5 
Confio no nosso governo 1 2 3 4 5 
Aparência é fundamental para ter sucesso 
na vida  1 2 3 4 5 
Procuro manter uma alimentação saudável 
e balanceada.  1 2 3 4 5 
Faço tudo que posso para cuidar do meu 
corpo  1 2 3 4 5 
Procuro usar produtos biodegradáveis/não 
poluentes.  1 2 3 4 5 

 

Quadro 3: Perguntas Q60A e Q60C 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
O índice de 2,33% da amostra online (sete casos) respondeu às questões com escala 

de concordância em “linha reta”, ou seja, selecionou o mesmo número da escala para todos 

os 25 atributos atitudinais e de comportamento. Não se verificou essa realidade não se 

verificou entre os respondentes offline, que diversificaram opinião nos vários atributos 

apresentados. Além disso, o que também se pôde perceber é que os respondentes online 

diferenciaram menos suas respostas nessas questões, com escalas de concordância, que os 

entrevistados pelo método offline. A tabulação apresentada na Tabela 7 mostra esse 

resultado, no qual 52 respondentes, abordados pelo método via internet, responderam com 

o mesmo número da escala de concordância mais de 19 atributos (dentre os 25 

apresentados), cerca de 17% da amostra online, diante de nenhum respondente abordado 

pelo método presencial.  
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Tabela 7: Número de respondentes online e offline que responderam o mesmo valor da escala de 

concordância pelo número de atributos 

Número de atributos respondidos com um 
mesmo valor da escala Respondentes offline Respondentes online 

Mais de 6 297 291 
Mais de 7 272 260 
Mais de 8 232 214 
Mais de 9 191 173 
Mais de 10 149 134 
Mais de 11 114 89 
Mais de 12 80 62 
Mais de 13 53 46 
Mais de 14 27 35 
Mais de 15 16 29 
Mais de 16 9 23 
Mais de 17 3 17 
Mais de 18 1 14 
Mais de 19 0 11 
Mais de 20 0 9 
Mais de 21 0 9 
Mais de 22 0 9 
Mais de 23 0 7 
Mais de 24 0 7 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Esses resultados evidenciam um viés de preenchimento das baterias de atributos 

pelos respondentes online, quando comparado àqueles abordados pelo método offline, 

comprometendo a qualidade dos dados coletados. 

 

4.2.3 Comportamento de consumo e atitudes 

 

4.2.3.1 Diferenças sociodemográficas das amostras 

 

Antes de apresentar os dados tabulados e as análises correlatas, cabe esclarecer que 

quaisquer diferenças apontadas entre os dados obtidos foram resultado da aplicação do 

teste estatístico t, nas proporções e nas médias, com intervalo de confiança de 90 a 95%. 

Esse teste de significância da diferença será representado por uma letra, após o dado, e esta 

indica a qual coluna a diferença se refere, por exemplo (Tabela 8):  
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Tabela 8: Bens possuídos pelos respondentes da amostra online e offline 

Q12.  Quais destes artigos para uso pessoal você tem posse? 

Online Offline 

(A) (B) 
Base Total 300 300 

Máquina de lavar roupas 
221 199 

73,70% 66,30% 
B   

Microondas 
191 177 

63,70% 59,00% 
    

Computador 
217 151 

72,30% 50,30% 
B   

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: Exemplo de teste de significância 

 

 Neste exemplo, a posse de máquina de lavar roupas e computador é 

significativamente maior na base de respondentes online do que na de offline. A letra “B” 

logo após o dado indica que a amostra A é significativamente maior que a amostra B para a 

posse desses dois bens. Por outro lado, a posse de micro-ondas, apesar de 63,7% ser maior 

que 59%, esta diferença está dentro do erro amostral e, dessa forma, não se pode dizer que 

seja significativa; estatisticamente falando. A posse desse bem em ambas as amostras é 

igual. 

Isso posto, uma análise inicial dos resultados coletados na pesquisa quantitativa 

evidenciou algumas diferenças nos perfis demográficos dos respondentes. A Tabela 9 

apresenta a amostra definida preliminarmente e o perfil dos respondentes que aceitaram 

completar a pesquisa pela abordagem offline (presencial face a face domiciliar) e online 

(via internet). 
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Tabela 9: Amostras definidas e realizadas pelos métodos offline e online por cidade, sexo, faixa etária e 

classe social 

Cidades 
Amostra 
definida % (A) 

Amostra 
offline % (B) 

Amostra 
online % (C) 

São Paulo 117 39% 117 39% 117 39% 
Rio de Janeiro 75 25% 75 25% 75 25% 
Curitiba 24 8% 24 8% 24 8% 
Belo Horizonte 33 11% 33 11% 33 11% 
Porto Alegre 18 6% 18 6% 18 6% 
Salvador 33 11% 33 11% 33 11% 
Total 300 100% 300 100% 300 100% 

Sexo             
Homens 143 48% 143 48% 141 47% 
Mulheres 157 52% 157 52% 159 53% 
Total 300 100% 300 100% 300 100% 

Idade             
18 a 24 anos 64 21% 64 21% C 44 15% 
25 a 34 anos 72 24% 72 24% 68 22% 
35 a 44 anos 72 24% 72 24% 80 27% 
45 a 54 anos 56 19% 56 19% 64 21% 
55 a 64 anos 36 12% 36 12% 44 15% 
Total 300 100% 300 100% 300 100% 

Classe social             
Classe A 24 8% 24 8% 27 9% 
Classe B 116 39% 116 39% 133 44% 
Classe C 132 44% 132 44% C 96 32% 
Classe D 28 9% 28 9% 44 15% B 
Total 300 100% 300 100% 300 100% 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Como as cotas por região (cidade) foram pré-estabelecidas e fixas, não houve 

diferenças amostrais por esse critério, pois uma vez que o número de respondentes era 

atingido em uma praça, bloqueava-se a mesma para que não houvesse entrevistas 

excedentes.  Tampouco se verificaram diferenças significativas nos gêneros dos 

respondentes dos dois métodos. Todavia, por mais que se tentasse controlar as cotas de 

idade e classe social, houve diferenças na faixa etária dos jovens (de 18 a 24 anos) mais 

representados pelos respondentes offline, (mais especificamente homens desta idade -- 

25,9% ante 10,6% no online), e nas classes sociais C e D, sendo o primeiro grupo mais 

representado pelos entrevistados offline, e o segundo pelos  respondentes online. A maior 

incidência da classe D, no método via internet, se deu em função dos excessos de disparos 

de e-mails feitos para essa fatia da população, por receio de que poucos disparos 

resultassem em uma amostra muito pequena para análise. Ao contrário do método offline, 

no qual se pôde controlar criteriosamente todas as cotas pré-estabelecidas, no método 
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online via internet, as cotas não foram respeitadas à risca, e houve um desbalanceamento 

etário e, principalmente, social entre os respondentes.  

 Outra diferença de perfil demográfico entre os públicos abordados refere-se ao grau 

de escolaridade dos respondentes. A Tabela 10 apresenta os dados comparativos de ambas 

as amostras. 

      

     Tabela 10: Grau de escolaridade dos respondentes da amostra online e offline 

Q4NSEB3. Grau de escolaridade Total Online (A) Offline (B) 

Base Total 600 300 300 

Sem estudos/ Até 3ª Série Fundamental 

10   10 

1,70%   3,30% 
    A 

4ª Série Fundamental 

59 5 54 

9,80% 1,70% 18,00% 
    A 

Fundamental completo/ Médio incompleto 

86 21 65 

14,30% 7,00% 21,70% 
    A 

Médio completo/ Superior incompleto 

271 139 132 

45,20% 46,30% 44,00% 

      

Superior completo/ Pós-graduação, Mestrado, 
Doutorado 

174 135 39 

29,00% 45,00% 13,00% 

  B   
       Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Cerca de 43% dos respondentes abordados pela coleta domiciliar possuem até o 

ensino fundamental completo/médio incompleto, ante 8,7% de respondentes online com a 

mesma escolaridade. Em contrapartida, 45% dos pesquisados via internet têm ensino 

superior ou graduação mais elevada, diante de apenas 13% dos entrevistados, com o 

mesmo grau de estudo, abordados pelo método offline.  

 É sabido que o grau de escolaridade mais elevado traz melhores oportunidades de 

trabalho para seus representantes, e que, por outro lado, pessoas que não completaram os 

estudos tendem a desempenhar atividades com menor remuneração. Isso pôde ser 

comprovado quando se cruzou o grau de escolaridade com a classe social dos 

respondentes. A Tabela 11 apresenta esse resultado. 
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Tabela 11: Grau de escolaridade e classe social dos respondentes da amostra online e offline 

NSE   

Médio 
incompleto ou 

menos – Online  

Médio 
incompleto ou 

menos – Offline  

Médio 
completo ou 

mais – Online  

Médio 
completo ou 

mais – Offline  

Base Total 600 26 129 274 171 

Classe A 

51 0 0 27 24 
8,50% 0% 0% 53% 47% 

          

Classe B 

249 2 31 131 85 
41,50% 1% 12% 53% 34% 

          

Classe C 

228 15 75 81 57 
38,00% 7% 33% 36% 25% 

          

Classe D 

72 9 23 35 5 
12,00% 13% 32% 49% 7% 

          
Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: Percentual calculado na horizontal 

 

Observa-se que tanto os respondentes online quanto os abordados em domicílio, 

que possuem grau de instrução mais elevado, pertencem às classes sociais A e B. Essa 

análise atesta que o nível de instrução do respondente é variável influenciadora de sua 

condição social. Por outro lado, os entrevistados das classes C e D, abordados pelo método 

offline, possui formação até o ensino médio incompleto, enquanto que a maioria dos que 

responderam a pesquisa via internet, pertencentes às mesmas classes sociais, completou o 

ensino médio ou obteve graduação mais elevada. Afinal, existe correlação entre grau de 

escolaridade e nível social? Essa diferença de perfil social entre as duas amostras demanda 

uma análise de correlação entre as variáveis, e os resultados estão apresentados na Tabela 

12.  
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Tabela 12: Análise de correlação entre grau de escolaridade e classe social dos respondentes da amostra 
online e offline 

Tipo do questionário: = Online   

Descriptive Statistics
a
 

  Mean Std. Deviation N 
Nível Socioeconômico 2,5233 ,85159 300 

Q4NSEB3. Grau de 
escolaridade 

4,35 ,684 300 

a. Tipo do questionário: = Online 

    

Correlations
a
 

  NSE 
Q4NSEB3. Grau 
de escolaridade 

Nível Socioeconômico Pearson Correlation 1 -,399** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 300 300 

Q4NSEB3. Grau de 
escolaridade 

Pearson Correlation -,399** 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 300 300 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Tipo do questionário: = Online 

    

Tipo do questionário: = Offline   

Descriptive Statistics
a
 

  Mean Std. Deviation N 
Nível Socioeconômico 2,5467 ,77232 300 

Q4NSEB3. Grau de 
escolaridade 

3,45 1,035 300 

a. Tipo do questionário: = Offline 

    

Correlations
a
 

  NSE 
Q4NSEB3. Grau 
de escolaridade 

Nível Socioeconômico Pearson Correlation 1 -,520** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 300 300 

Q4NSEB3. Grau de 
escolaridade 

Pearson Correlation -,520** 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 300 300 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Tipo do questionário: = Offline 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Observa-se que a correlação entre nível sócioeconômico e grau de escolaridade é 

significativa para ambos os públicos; porém menos aderente no online que no offline. Ou 

seja, entre os respondentes abordados no domicílio a relação entre instrução e classe social 

é mais forte que quando comparada a dos entrevistados abordados via internet. O fato de a 

pessoa pertencer à classe alta e ser instruída é fator mais determinante para o primeiro 

grupo. De qualquer forma, pela significância, pode-se afirmar que o grau de escolaridade 

do respondente é variável determinante em sua condição social e, por consequência, de seu 

padrão de compra, consumo e atitudinal. Partindo dessa premissa, a seção seguinte 

apresenta as diferenças de atitude e de comportamento dos respondentes de ambas as 

amostras ocasionadas pelas diferenças sociodemográficas apresentadas anteriormente. 

 

4.2.3.2 Diferenças de comportamento e atitudinais 

 

Hábitos de compra e consumo 

 

 Foi analisada a frequência de compra de vários bens de consumo, agrupados nas 

seguintes questões: 

 Questão 5: Produtos lácteos e achocolatados; 

 Questão 6: Bebidas; 

 Questão 7: Alimentos industrializados; 

 Questão 8: Produtos de higiene e limpeza pessoal. 

 

 A escala temporal e os respectivos pesos utilizados como referência e medida de 

tabulação foram os seguintes: 

 Diariamente     Peso 30 

Semanalmente     Peso 4 

Cada 15 dias     Peso 2 

Uma vez por mês    Peso 1 

Uma vez a cada três meses   Peso 0,33 

Uma vez a cada seis meses ou menos Peso 0,16 

  Nunca      Peso 0 

 

 A Tabela 13 apresenta os dados coletados e processados, para ambas as amostras, 

com respeito a produtos lácteos e achocolatados. 
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Tabela 13: Frequência de compra de produtos lácteos e achocolatados dos respondentes da amostra 

online e offline 

Q5 Online Offline 

Base total 300 300 

Resultados com diferenças significativas     

Chocolate em pó solúvel 1,9 1,2 

Iogurte Light/ Desnatado 1,7 1,1 

Margarina 4,4 1,7 

Creme de Leite 1,7 1,0 

Iogurte ou Sobremesas lácteas para crianças 2,4 1,6 

Leite em pó para lactantes 0,6 0,2 

Leite em pó 1,4 0,5 

Sobremesas lácteas prontas para comer 1,9 0,9 

Doce de leite 1,4 0,6 

Sobremesas lácteas light 0,9 0,4 

Achocolatados 3,7 1,1 

Fórmula láctea infantil 0,5 0,1 

Resultados sem diferenças significativas     

Leite Integral 6,1 5,4 

Bebidas lácteas funcionais 2,2 2,2 

Iogurte integral 2,4 2,2 
  Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Dos 15 produtos lácteos e achocolatados investigados, 12 são comprados com 

maior frequência pela amostra de respondentes online, sendo que, para alguns desses 

produtos, a frequência de compra dobra quando comparada ao hábito da amostra offline. É 

o caso de margarina, leite em pó para lactantes, sobremesas lácteas prontas para comer e 

light, doce de leite, achocolatados e fórmula láctea infantil. Apenas três produtos são 

comprados com a mesma periodicidade pelas duas amostras, leite e iogurte integrais e 

bebidas lácteas funcionais.  

 O comportamento de compra para bebidas está representado na Tabela 14. 
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Tabela 14: Frequência de compra de bebidas dos respondentes da amostra online e offline 

Q6 Online Offline 

Base total 300 300 

Resultados com diferenças significativas     

Água Saborizada 1,6 0,7 

Refrigerantes - tipo COLA normal 5,5 7,9 
Refrigerantes - tipo COLA light 2,0 1,0 

Refrigerantes - tipo SODA/ SPRITE light 1,4 0,3 

Refrigerantes de frutas - tipo FANTA 2,5 3,6 
Sucos em pó light 1,4 0,4 

Sucos prontos para tomar 2,8 1,7 

Sucos à base de soja 1,8 1,0 

Energético* 0,9 0,5 

Cerveja sem álcool 0,4 0,1 

Fernet 0,2 0,0 

Tequila 0,6 0,0 

Rum 0,4 0,0 

Vinho branco 0,5 0,2 

Vinho espumante 0,5 0,1 

Resultados sem diferenças significativas     

Água Mineral 4,1 3,8 

Bebidas isotônicas 1,0 0,7 

Refrigerantes - tipo SODA/ SPRITE normal 3,1 2,3 

Sucos em pó normais 3,7 3,6 

Cerveja com álcool 2,2 2,8 

Whisky 0,4 0,3 

Vodka 0,4 0,3 

Caipirinha 0,4 0,2 

Cachaça 0,3 0,3 

Vinho tinto 0,8 0,9 

Vinho rosé 0,3 0,2 
     Fonte: Elaborada pela autora 

     Nota: *Diferença indicativa 

 

 Nota-se que a frequência de compra de bebidas difere dos produtos lácteos e 

achocolatados analisados anteriormente. Para esta categoria, existem mais produtos sem 

diferenças significativas nos hábitos de compra (11 entre os 26 investigados). Ainda assim, 

entre os 15 tipos de bebidas restantes, 13 delas são adquiridas em maior frequência pelos 

respondentes online e duas apenas são compradas com maior periodicidade pelos 

respondentes offline (refrigerantes tipo COLA normal e refrigerantes de frutas tipo 

FANTA). 

 Observa-se também um hábito de consumo “mais consciente”, em termos de 

calorias, entre os respondentes via internet, responsáveis por uma periodicidade de compra 

maior de produtos light: refrigerantes tipo COLA, tipo SODA/SPRITE e sucos em pó.  
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 O hábito de compra de alimentos industrializados se assemelha ao de bebidas e seu 

resultado está apresentado na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Frequência de compra de alimentos industrializados dos respondentes da amostra online e                               

offline 

Q7 Online Offline 

Base total 300 300 

Resultados com diferenças significativas     

Alimentos industrializados para gatos 1,2 0,3 

Polpa/ extrato de tomates 3,1 1,8 

Caldos 2,4 1,5 

Sopas instantâneas 1,5 0,7 

Carnes congeladas (hamburguer) 2,1 1,3 

Salsichas 2,0 1,5 

Queijo ralado 2,4 1,3 

Queijos em peça 1,7 1,1 

Maionese 1,9 1,2 

Ketchup 1,6 1,0 

Mostarda 1,3 0,7 

Suco de limão em garrafa 0,9 0,1 

Cereais 1,6 0,9 

Barra de Cereal 1,5 0,7 

Balas 3,0 5,4 
Chicletes 3,2 4,9 
Alfajores 0,6 0,3 

Bolachas Cream-Crackers 2,8 2,1 

Café instantâneo 1,7 1,1 

Resultados sem diferenças significativas     

Alimentos industrializados para cachorros 1,4 1,0 

Produtos processados congelados (nuggets/ batatas fritas) 1,9 1,6 

Verduras congeladas (milho, espinafre, etc.) 1,5 1,4 

Chocolates em barra/ bombons 2,1 1,8 

Salgadinhos 2,3 2,8 

Sorvetes 2,0 2,5 

Bolachas doces 2,8 2,4 

Café moído 2,8 2,3 

Chá 1,6 1,2 

Erva mate 1,2 0,8 

Papinhas - alimentos preparados para bebê 0,5 0,2 
          Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Dentre os 30 alimentos investigados, 11 deles não apresentam diferenças 

significativas no padrão de compra entre os respondentes abordados via internet e os 

abordados pelo método de coleta presencial. Entretanto, em 17 categorias, a frequência de 

compra é mais uma vez maior para os respondentes online, ante duas categorias apenas, em 
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que a periodicidade de compra é maior para os respondentes offline: balas e chicletes 

(produtos com menor custo unitário de aquisição). 

 Uma vez analisado o hábito de compra de alguns alimentos e bebidas, observa-se o 

comportamento referente a produtos de higiene e limpeza pessoal. A Tabela 16 apresenta 

os dados comparativos entre as duas amostras. 

 

Tabela 16: Frequência de compra de produtos de higiene e limpeza pessoal dos respondentes da    

amostra online e offline 

Q8 Online Offline 

Base total 300 300 

Resultados com diferenças significativas     

Absorventes femininos normais 1,3 0,6 

Absorventes femininos ultrafinos 0,8 0,3 

Absorventes femininos noturnos 0,8 0,2 

Absorventes femininos internos 0,5 0,2 

Condicionador para o cabelo 2,3 1,5 

Creme dental 3,6 1,5 

Desodorante 3,3 1,4 

Fraldas descartáveis 0,9 0,4 

Barbeador descartável 2,2 1,5 

Preservativos 1,5 0,9 

Produtos para higiene do bebê 0,8 0,2 

Protetores diários femininos 1,6 0,3 

Sabonete em barra 3,2 1,8 

Lenços umedecidos 1,1 0,3 

Sabonete líquido 1,7 0,6 

Shampoo 2,8 1,5 

Resultados sem diferenças significativas     

Creme para pentear 1,6 1,2 
       Fonte: Elaborada pela autora 

  

Apenas um produto da lista de 17 itens investigados não apresenta diferença 

significativa entre os resultados coletados das duas amostras: creme para pentear. O 

restante (16 produtos) da categoria de higiene e limpeza pessoal apresenta periodicidade 

maior de compra entre os respondentes online.  

A Questão 9, do questionário aplicado, também aborda a relação dos respondentes 

com a categoria de higiene e limpeza, e agrega à análise alguns produtos de beleza. A 

pergunta refere-se a quais produtos o respondente adquiriu nos últimos três meses. A 

amostra de respondentes do método online comprou em média 6,0 produtos ante 5,3 da 

amostra offline, o que representa uma diferença significativa entre os resultados das duas 

coletas. Os produtos que colaboram para essa diferença são: creme hidratante para mãos e 
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corpo, coloração/tintura para cabelo, curativos adesivos (tipo band-aid), protetor 

solar/bronzeador e maquiagem. Nota-se que, tal qual os alimentos e bebidas, a relação dos 

respondentes online com as categoria de higiene, limpeza e beleza pessoal reflete maior 

proximidade entre ambos, quando comparada com a relação das mesmas categorias com a 

amostra de respondentes offline. 

A Questão 52 também investiga um hábito de uso e este refere-se à utilização de 

fraldas descartáveis em filhos de até 4 anos. As amostras não apresentam diferenças 

significativas entre o número de respondentes que possui filhos nesta faixa etária, 

entretanto observa-se que a multiplicidade de marcas utilizadas pelas “mães” online é 

maior que as adquiridas por “mães” offline. A Tabela 17 apresenta esses resultados. 

 

Tabela 17: Marcas de fraldas utilizadas nos filhos de até 4 anos pelos respondentes da amostra 

online e offline 

Q52 Online Offline 

Base total 33 57 

Resultados com diferenças significativas % % 

Turma da Mônica Soft Touch 30,3 8,8 

Pampers Noturna 24,2 1,8 

Turma da Mônica Noturna 18,2 1,8 

Sapeca 15,2 0,0 

Huggies 12,1 0,0 

Outras marcas 0,0 8,8 
Nenhuma, já deixou de usar fraldas 0,0 40,4 

Multiplicidade de marcas 2,3 1,4 
       Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Nota-se também maior consumo de marcas de preço mais elevado pelas 

respondentes online (caso de Turma da Mônica Soft Touch e Huggies), bem como das 

variantes “Noturno” de uso prolongado durante a noite. Por outro lado, percebe-se também 

que as “mães” offline deixam de utilizar fraldas descartáveis antes que as “mães” online, 

uma vez que 40,4% da primeira amostra já não utiliza fralda em seus filhos menores de 4 

anos, contra 0,0% da segunda amostra. 

 A última análise em termos de bens de consumo refere-se aos produtos de limpeza 

doméstica adquiridos pelos respondentes nos últimos três meses. Neste caso também se 

observa uma diferença de comportamento entre as duas amostras abordadas e, mais uma 

vez, a utilização de alguns produtos é maior entre os pesquisados online. A Tabela 18 

apresenta os dados comparados entre as duas amostras de respondentes. 
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Tabela 18: Produtos de limpeza doméstica comprados nos últimos três meses pelos respondentes da 

amostra online e offline 

Q10 Online Offline 

Base total 300 300 

Resultados com diferenças significativas % % 

Esponja de Aço 74,0 82,0 
Produto de limpeza líquido para piso 67,3 54,0 

Sabão líquido para roupa 49,7 37,0 

Inseticidas em aerosol/ elétrico 45,7 35,0 

Removedor de gordura com gatilho para cozinha 43,0 36,3 

Produto de limpeza com gatilho multiuso* 43,3 31,3 

Líquido para limpar vidros 39,3 29,0 

Desodorante de ambientes com acionamento manual 25,0 16,0 

Resultados sem diferenças significativas   

Sabão em pó para roupa 85,3 89,3 

Detergente para louça 87,3 86,0 

Água sanitária 83,3 86,7 

Amaciante para roupa 84,3 80,3 

Esponjas para lavar roupas 81,7 81,3 

Lustra-móveis 50,3 54,7 

Desodorante de ambientes em aerosol 35,7 32,0 

Repelente para mosquitos 32,0 29,0 

Produto de limpeza com gatilho para banheiro 31,0 25,7 

Cera para piso 24,0 26,0 

Lenços desinfetantes 12,0 13,7 

Desodorante automático para ambientes 8,7 10,3 
             Fonte: Elaborada pela autora 

            Nota: *Diferença indicativa 

 

Nota-se que a maioria dos produtos de limpeza doméstica foi adquirida pelos 

respondentes de ambas as amostras sem diferenças significativas de comportamento. As 

exceções foram produto de limpeza liquido para piso, sabão liquido para roupa, inseticidas 

aerosol/elétrico, removedor de gordura com gatilho para cozinha, produto de limpeza com 

gatilho multiuso, liquido para limpar vidros e desodorante de ambientes com acionamento 

manual, que foram comprados por mais consumidores da amostra online e, esponja de aço, 

adquirida por mais pesquisados pelo método offline. 

Outra diferença significativa entre as duas amostras refere-se aos locais de compra. 

A Tabela 19 mostra essa evidência. 

   

  



 

 

80

Tabela 19: Redes utilizadas normalmente pelos respondentes da amostra online e offline 

 Online Offline 

Q40. Qual é a rede de hiper/supermercados que você compra normalmente? (A) (B) 
Base Total 300 300 

Extra 
127 98 

42,30% 32,70% 
B   

Carrefour 
93 39 

31,00% 13,00% 
B   

Walmart 
81 31 

27,00% 10,30% 
B   

Grupo Pão de Açúcar 
42 25 

14,00% 8,30% 
B   

Bompreço 
34 32 

11,30% 10,70% 
    

Dia % 
31 25 

10,30% 8,30% 
    

Assai* 
23 13 

7,70% 4,30% 
b   

CompreBem 
22 10 

7,30% 3,30% 
B   

Makro 
19 6 

6,30% 2,00% 
B   

Sonda Supermercados 
15 6 

5,00% 2,00% 
B   

Sendas 
15 5 

5,00% 1,70% 
B   

Andorinha Hipermercado 
7 9 

2,30% 3,00% 
    

Supermercados Condor 
13 3 

4,30% 1,00% 
B   

Sam's Club 
6 2 

2,00% 0,70% 
    

Grupo Líder 
4 1 

1,30% 0,30% 
    

Outros 
121 174 

40,30% 58,00% 
  A 

Eu não faço compras em supermercado 
12 4 

4,00% 1,30% 
B   

  Fonte: Elaborada pela autora 

  Nota: *Diferença indicativa 
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As grandes redes de hiper/supermercados são frequentadas em sua maioria mais 

pela amostra de respondentes online que pela offline, destaque para o Carrefour e Walmart 

com quase o triplo de citações de frequência da primeira amostra sobre a segunda.  

A análise dos hábitos de compra e consumo dos respondentes abordados pelos dois 

métodos de coleta apresentou diferenças de comportamento entre as amostras, para várias 

categorias de bens de consumo, bem como nas redes de supermercados que costumam 

frequentar. Essas diferenças refletem uma relação distinta com as categorias de produtos, 

de maneira geral, uma vez que os respondentes online, por comprarem muitos desses bens 

com maior frequência, estão mais expostos a ações de pontos de venda (merchandising e 

promoções), lançamentos de novos produtos, marcas e variantes, que os respondentes 

offline. Além disso, também obtêm naturalmente mais informações sobre as categorias 

adquiridas, compreendendo as diferenças entre produtos, marcas, preços, ocasiões de uso, 

entre outras.  Finalmente, o fato de os respondentes “internautas” frequentarem as grandes 

redes de supermercado faz com que estejam expostos a uma variedade de produtos maior 

que aqueles que compram em outros varejistas, possuindo maior repertório de produtos, 

marcas e variantes que o segundo público.  

 

Posse de bens e serviços 

 

A Tabela 20 apresenta o percentual de respondentes que possuem os diversos bens 

listados e investigados. 

 

Tabela 20: Bens possuídos pelos respondentes da amostra online e offline 

Q12.  Quais destes artigos para uso pessoal você tem posse? 

Online Offline 

(A) (B) 
Base Total 300 300 

Máquina de lavar roupas 
221 199 

73,70% 66,30% 
B   

Micro-ondas 
191 177 

63,70% 59,00% 
    

Computador 
217 151 

72,30% 50,30% 
B   

Pen Drive 
223 126 

74,30% 42,00% 
B   

Geladeira com freezer 
168 157 

56,00% 52,30% 
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Máquina Fotográfica Digital 
187 137 

62,30% 45,70% 
B   

TV por assinatura 
164 109 

54,70% 36,30% 
B   

Notebook/ Laptop 
162 74 

54,00% 24,70% 
B   

Reprodutor de DVD 
165 71 

55,00% 23,70% 
B   

Automóvel/ Caminhonete 
122 95 

40,70% 31,70% 
B   

TV Plasma ou LCD ou LED 
121 92 

40,30% 30,70% 
B   

MP3 Player 
108 82 

36,00% 27,30% 
B   

Videogames* 
104 84 

34,70% 28,00% 
b   

MP4 Player 
64 35 

21,30% 11,70% 
B   

Motocicleta 
30 22 

10,00% 7,30% 
    

Ipod 
28 21 

9,30% 7,00% 
    

Videogames portáteis 
18 17 

6,00% 5,70% 
    

Tablet (Ipad / Galaxy / Playbook) 
22 10 

7,30% 3,30% 
B   

Blue Ray 
19 7 

6,30% 2,30% 
B   

Nenhum dos anteriores 
3 16 

1,00% 5,30% 
  A 

Média de produtos possuídos 
10,3 7,4 

B   
Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: *Diferença indicativa 

 

Quatorze dos 19 bens investigados, são mais possuídos pelos pesquisados online 

que pela amostra de respondentes offline. Os internautas possuem em média 10,3 dos itens 

pesquisados, enquanto que os respondentes abordados pela técnica presencial possuem 7,4. 
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Destaque para os eletroeletrônicos, itens de tecnologia e telecomunicações (TV por 

assinatura), mais presentes nos domicílios dos respondentes abordados via internet. 

O item automóvel também está mais presente entre os respondentes via internet que 

entre aqueles abordados via domiciliar; além disso, dentre os que têm esse bem, o 

percentual de internautas que possui seguro de automóvel também é significativamente 

maior que o percentual de respondentes offline (63,1% e 43,2%, respectivamente - dado 

coletado na Questão 43). 

O processamento dos dados coletados na Questão 14, evidencia que a posse de 

telefone celular também é significativamente distinta entre as duas amostras abordadas. 

Enquanto 96% dos respondentes online possuem o serviço de telefonia móvel, esse índice 

cai para 85% entre os consultados offline. Além disso, dentre os possuidores do primeiro 

grupo, a incidência de smartphones é de 34,4%, ante 16,5% no segundo grupo. Quanto às 

funções tecnológicas possuídas nos celulares (Questão 18), a amostra via internet 

apresentou uma media de 10,4 funções disponíveis em seus aparelhos, enquanto na 

amostra domiciliar verificou-se média de 7,9 funções, tendo como destaques: SMS, câmera 

digital de fotos e videos, MP3, cartão de memória, acesso à internet, envio de imagens, 

gravação digital, Bluetooth, acesso a e-mail, media player, acesso a redes sociais, jogos 

offline, chat e GPS. 

A “bancarização” (posse de conta corrente em banco) também diferencia uma 

amostra da outra, havendo mais respondentes internautas detentores desse item que seus 

pares, os respondentes abordados por domicílio.  A Tabela 21 traz os dados que 

comprovam esse fato. 

 
Tabela 21: Posse de conta corrente entre os respondentes da amostra online e offline 

Q45. Você tem conta em algum banco? 
Online Offline 

(A) (B) 
Base Total 300 300 

Sim 
259 219 

86,30% 73,00% 
B   

Não 
41 81 

13,70% 27,00% 
  A 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pelos dados apresentados nesta subseção, é notável a maior presença de vários bens 

e serviços entre os respondentes da amostra online comparada à offline.  Tal qual os bens 

de consumo, esta diferença de posse de itens e contratação de serviços diferencia a relação 
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que ambas as amostras estabelecem com as respectivas categorias. A simples posse de 

determinado bem ou serviço expôs o usuário a um processo de aquisição completo e 

complexo que vai desde a coleta de informações para a aquisição, passando pelo momento 

da compra, até chegar à experimentação e comportamento de pós-compra. O maior acesso 

a esses itens denota um perfil diferenciado de consumidor que, quando abordado em 

pesquisas de opinião sobre as mesmas, por exemplo, emite respostas baseadas em maior 

experimentação e uso. Parece sensato e promissor dirigir-se ao público “internauta” para a 

coleta de informações sobre algumas dessas categorias, uma vez que a posse é 

significativamente maior neste segmento.  

 

Acesso à internet 

 

O uso da internet é distinto entre ambas as amostras. A Tabela 22 evidencia este 

resultado. 

 

Tabela 22: Acesso à internet pelos respondentes da amostra online e offline 

Q21. Em que lugares você costuma acessar à internet normalmente? Online Offline 

 (A) (B) 
Base Total 300 300 

Em casa 
273 157 

91,00% 52,30% 
B   

Na escola/universidade 
34 15 

11,30% 5,00% 
B   

No trabalho 
139 71 

46,30% 23,70% 
B   

LAN Houses/Bares 
27 24 

9,00% 8,00% 
    

Outros 7 3 
 2,30% 1,00% 
   

Não uso internet 
  120 
  40,00% 
  A 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Enquanto 100% da amostra online tem acesso à internet, apenas 60% dos 

pesquisados offline navegam na rede, e apesar de a incidência de banda larga na residência 

(Questão 24) ser alta no segundo perfil, é significativamente menor que quando comparada 

ao primeiro (73,90% e 87,50%, respectivamente). A média de horas de acesso também 
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difere entre os dois públicos, enquanto os entrevistados online ficam conectados 6,5 horas 

diárias, a amostra offline navega 3,6 horas diariamente (Questão 29A). 

As diferenças apontadas, em relação à internet, sugerem uma análise de 

comportamento frente a esse recurso tecnológico, e para tal foi feita uma análise fatorial 

entre os atributos coletados na Questão 23A, aplicados a ambas as amostras, por meio de 

escala de concordância de cinco pontos. A análise fatorial reduz os atributos avaliados em 

dimensões (fatores) através da máxima correlação entre eles. Os resultados estão 

apresentados nas Tabelas 23, 24 e 25 e no Gráfico 1. 

 

Tabela 23: Questão 23A – Comportamento atitudinal – Análise de variância explicada entre os atributos 

Total Variance Explained 

Com- 

po-

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumula

-tive % Total 

% of 

Variance 

Cumula

-tive % Total 

% of 

Variance 

Cumula

-tive % 

1 2,084 20,839 20,839 2,084 20,839 20,839 1,878 18,782 18,782 

2 1,842 18,424 39,263 1,842 18,424 39,263 1,629 16,289 35,071 

3 1,166 11,664 50,927 1,166 11,664 50,927 1,397 13,967 49,038 

4 ,924 9,240 60,167 ,924 9,240 60,167 1,113 11,129 60,167 

5 ,806 8,062 68,229             

6 ,773 7,732 75,960             

7 ,742 7,419 83,380             

8 ,602 6,024 89,403             

9 ,547 5,471 94,875             

10 ,513 5,125 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quatro dimensões explicam 60% da variabilidade das respostas obtidas, sendo que, 

a partir desse número, o acréscimo de explicação se torna residual e as dimensões 

posteriores devem ser desconsideradas. A Tabela 24 apresenta as quatro dimensões 

(fatores) geradas pela análise fatorial. 
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Tabela 24: Questão 23A – Comportamento atitudinal – Fatores e Atributos correlatos 

Rotated Component Matrixa Fatores 

 
Segurança e 
família 

Transações 
online 

Força da 
marca Sem tempo 

Or-
dem 

1. Minha principal preocupação quanto à 
internet é a segurança. 0,771047478       1 
2. A vida deve ser vivida ao máximo em 
todos os momentos. 0,755729048       1 
3. As regras da minha família estão acima de 
tudo. 0,720897904       1 
8. Faço todas as transações bancárias por 
internet.  0,819472642   2 
10. Prefiro fazer compras online a ir às lojas 
físicas.  0,8034288   2 
6. Estaria disposto a pagar mais por produtos 
que não prejudicassem ao meio ambiente. 0,325358886 -0,307544325 0,461731291   3 
4. Sempre compro a marca que mais gosto, 
sem me preocupar com o preço que estou 
pagando.     0,788018681   3 
9. Gosto de ser diferente dos outros e me 
destacar.   0,412975921 0,569157735   3 
7. Faço mais amigos por internet do que 
pessoalmente.   0,452150027 0,468079188 4 
5. Estou acostumado a comer rápido, 
correndo.    0,895552921 4 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os atributos 1, 2 e 3 foram agrupados no fator “Segurança e família” e os de 

números 8 e 10, no fator “Transações online”. Ambos possuem atributos com alto grau de 

correlação entre si e com suas respectivas dimensões, uma vez que chegam a ter quase o 

valor “1”; os atributos 6, 4 e 9 foram associados ao fator “Força da marca” e, por fim, os 

atributos 7 e 5 agrupados na dimensão “Sem tempo”. 

Uma vez apresentada a correlação entre os diversos atributos e seus respectivos 

agrupamentos em fatores, passa-se à análise do comportamento dos grupos investigados 

(respondentes online e offline) para detectar diferenças e similaridades entre ambos. A 

Tabela 25 apresenta esses resultados.  

 

Tabela 25: Questão 23A – Comportamento atitudinal – Pontuação dos fatores das amostras online e offline 

  Mean Mean 

Scores online offline 

Segurança e família -,01158 ,01930 

Transações online ,25292 -,42154 

Força da marca -,01511 ,02518 

Sem tempo ,10402 -,17337 

Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

 

Quanto mais próximas as médias dos fatores, mais as dimensões representam os 

dois grupos de respondentes e, quanto mais distantes as médias, mais os fatores são 

discriminantes de uma ou de outra amostra. O Gráfico 

reportados na Tabela 25. 

 

Gráfico 1: Questão 23A – Comportamento a

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode-se observar, pelos dados apresentados acima, que o perfil atitudinal referente 

aos recursos que a internet proporciona é discriminante da amostra 

respondentes preferem realizar transações bancárias e compras via internet a ter que 

frequentar presencialmente os bancos e as lojas físicas, quando comparados com os 

respondentes offline. A interação com a tecnologia é mais presente no primeiro grupo que 

no segundo. O comportamento de t

caixa para transações financeiras discrimina a amostra de internautas, o que os torna mais 

aptos a responder pesquisas referentes à tecnologia

“respondentes offline”.  

Esse dado é confirmado pela análise de outra bateria de

coletada na Questão 60A, a qual foi aplicada em ambas as amostras

de concordância também de cinco pontos. 

obtidas também é explicada por quatro dimensões (tabela 

 

Quanto mais próximas as médias dos fatores, mais as dimensões representam os 

dois grupos de respondentes e, quanto mais distantes as médias, mais os fatores são 

discriminantes de uma ou de outra amostra. O Gráfico 1 representa visual
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se observar, pelos dados apresentados acima, que o perfil atitudinal referente 

internet proporciona é discriminante da amostra 

respondentes preferem realizar transações bancárias e compras via internet a ter que 

frequentar presencialmente os bancos e as lojas físicas, quando comparados com os 

interação com a tecnologia é mais presente no primeiro grupo que 

O comportamento de transformar a internet em vitrina para compras e em 

caixa para transações financeiras discrimina a amostra de internautas, o que os torna mais 

pesquisas referentes à tecnologia de comunicação

Esse dado é confirmado pela análise de outra bateria de atributos 

Questão 60A, a qual foi aplicada em ambas as amostras, mediante

de cinco pontos. Nesse caso, 65% da variabilidade das respostas 

obtidas também é explicada por quatro dimensões (tabela 26). 
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Quanto mais próximas as médias dos fatores, mais as dimensões representam os 

dois grupos de respondentes e, quanto mais distantes as médias, mais os fatores são 

representa visualmente os dados 

fatores das amostras online e offline 

se observar, pelos dados apresentados acima, que o perfil atitudinal referente 

internet proporciona é discriminante da amostra online. Esses 

respondentes preferem realizar transações bancárias e compras via internet a ter que 

frequentar presencialmente os bancos e as lojas físicas, quando comparados com os 

interação com a tecnologia é mais presente no primeiro grupo que 

para compras e em 

caixa para transações financeiras discrimina a amostra de internautas, o que os torna mais 

de comunicação que seus pares 

atributos atitudinais 

mediante uma escala 

e caso, 65% da variabilidade das respostas 
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Tabela 26: Questão 60A – Comportamento atitudinal – Análise de variância explicada entre os atributos 

Total Variance Explained 

Com-
ponent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % Total % of Variance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % 

1 2,664 29,598 29,598 2,664 29,598 29,598 2,237 24,854 24,854 

2 1,282 14,245 43,842 1,282 14,245 43,842 1,540 17,117 41,971 

3 1,027 11,410 55,252 1,027 11,410 55,252 1,097 12,190 54,161 

4 ,963 10,699 65,951 ,963 10,699 65,951 1,061 11,790 65,951 

5 ,799 8,878 74,829             

6 ,693 7,698 82,526             

7 ,649 7,208 89,735             

8 ,548 6,094 95,829             

9 ,375 4,171 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 
A Tabela 27 mostra o agrupamento de atributos e suas respectivas dimensões. 

 

Tabela 27: Questão 60A – Comportamento atitudinal – Fatores e Atributos correlatos 

Rotated Component Matrixa Fatores 

 
Conexão com 
a web Inovação 

Celular 
praticidade 

Gastos- 
diversão 

Or-
dem 

 Quando quero saber sobre qualquer assunto, a 
internet é a primeira fonte de informação que 
busco 0,641403514       1 
 Quando não acesso as redes sociais, me sinto 
sozinho 0,817317665       1 
 Se um dia não me conecto, é como se o dia não 
estivesse completo 0,784524809       1 

 Uso mais a rede social que o email  0,674920542       1 
 Usualmente sou o primeiro em provar as 
novidades  0,534415584 -0,364738951 0,368571258 2 
 Saber a composição e os ingredientes dos 
produtos pode mudar meu consumo de 
determinadas marcas  0,75167403   2 
 Sou uma pessoa atenta as tendências e 
inovações de produtos  0,788755132   2 
 Mudo de celular somente quando o meu deixa 
de funcionar     0,857487476   3 
 Prefiro gastar meu dinheiro em diversão, sair 
com amigos ou família que gastar em bebidas e 
alimentos    0,934348276 4 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

Observa-se que os atributos que se referem à internet e redes sociais têm forte 

correlação e foram agrupados na dimensão “conexão com a 

remetem a novidades e tendências 

“troca de celular” e “preferência por diversão” tiveram baixa correlação com outros 

atributos e ficaram isolados nas dimensões “celular 

respectivamente. 

A Tabela 28 apresenta as diferenças entre as m

amostras pesquisadas. 

 
Tabela 28: Questão 60A – Comportamento atitudinal 

  

 Scores 

Conexão com a web 

Inovação 

Celular praticidade 

Gastos- Diversão 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 
Observa-se que em todas as dimensões os valores são opostos entre as duas 

amostras, porém a distância numérica é significativa para a dimensão 

web”, o que revela um comportamento distinto entre os dois públicos nas respostas 

relativas a: internet como fonte de informação, engajamento com a rede e presença 

constante em redes sociais. Essas respostas distintas e discriminantes para esse grupo de 

respondentes revela uma relação intensa do mesmo com a rede virtual e o torna um 

consumidor de comportamento 

forma ilustrativa esta informação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Questão 60A – Comportamento a

Fonte: Elaborado pela autora 

se que os atributos que se referem à internet e redes sociais têm forte 

correlação e foram agrupados na dimensão “conexão com a web”, enquanto aqueles 

remetem a novidades e tendências foram agrupados no fator “inovação

“troca de celular” e “preferência por diversão” tiveram baixa correlação com outros 

atributos e ficaram isolados nas dimensões “celular – praticidade” e “gastos 

esenta as diferenças entre as médias dos fatores
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Mean Mean 

online offline 

,39956 -,39956 

,01498 -,01498 

,07997 -,07997 

-,11447 ,11447 

se que em todas as dimensões os valores são opostos entre as duas 

amostras, porém a distância numérica é significativa para a dimensão 

”, o que revela um comportamento distinto entre os dois públicos nas respostas 

ernet como fonte de informação, engajamento com a rede e presença 

constante em redes sociais. Essas respostas distintas e discriminantes para esse grupo de 

respondentes revela uma relação intensa do mesmo com a rede virtual e o torna um 

rtamento diferenciado do público em geral. O Gráfico 

rma ilustrativa esta informação.  
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se que os atributos que se referem à internet e redes sociais têm forte 

”, enquanto aqueles que 

foram agrupados no fator “inovação”; os atributos 

“troca de celular” e “preferência por diversão” tiveram baixa correlação com outros 

praticidade” e “gastos – diversão”, 

es de cada uma das 

das amostras online e offline 

se que em todas as dimensões os valores são opostos entre as duas 

amostras, porém a distância numérica é significativa para a dimensão “conexão com a 

”, o que revela um comportamento distinto entre os dois públicos nas respostas 

ernet como fonte de informação, engajamento com a rede e presença 

constante em redes sociais. Essas respostas distintas e discriminantes para esse grupo de 

respondentes revela uma relação intensa do mesmo com a rede virtual e o torna um 

diferenciado do público em geral. O Gráfico 2 apresenta de 

da amostra online e offline 
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Graficamente também se observa que o fator “Conexão com a web” discrimina a 

amostra online da offline. A internet é a primeira fonte de busca por informações e as redes 

sociais fazem parte do dia a dia do primeiro público, de forma significativa. 

Após análises por diferentes ângulos, pode-se afirmar que a proximidade das 

amostras com a internet é muito distinta, não só pela possibilidade e frequência de acesso 

mas também pelo consequente estreitamento de relações das mesmas com esta categoria. A 

internet faz parte da rotina dos respondentes online, tanto para transações comerciais, para 

coleta de informações, quanto para relacionamentos sociais, e como sua utilização é 

intensa, pelo que mostram os dados acima, pode-se afirmar que ela é fonte de consulta para 

esse público, e que toda e qualquer informação veiculada no meio tem acesso imediato e 

diferenciado por pessoas com esse perfil. Assim, tem-se mais uma diferença de 

comportamento ocasionada pela diversidade de perfil demográfico das amostras 

investigadas: além do maior acesso às categorias, marcas, produtos, ações de ponto de 

venda (vistos na subseção de bens de consumo).O público online é também influenciado 

pelas ações mercadológicas na rede, possui uma experiência de compra diferenciada 

(comércio eletrônico) e utiliza as redes sociais como palco para o “boca a boca”, positivo 

ou negativo, sobre a experiência e uso.    

 

Cuidados com a saúde 

 

 Outro comportamento distinto observado entre as duas amostras é referente ao 

cuidado com a saúde por meio do consumo de remédios. A Tabela 29 apresenta os 

resultados obtidos. 
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Tabela 29: Remédios utilizados nos últimos três meses pelos respondentes online e offline 
 Online Offline 

Q13. Qual destes remédios você utilizou nos últimos três meses? (A) (B) 
Base Total 300 300 

Analgésicos (para dores de cabeça e musculares) 
230 218 

76,70% 72,70% 
    

Remédios para a gripe e resfriados / Anti-gripais* 
166 144 

55,30% 48,00% 
b   

Relaxante muscular 
139 92 

46,30% 30,70% 
B   

Xarope para a tosse 
87 66 

29,00% 22,00% 
B   

Pastilhas para a garganta 
87 60 

29,00% 20,00% 
B   

Antiácidos 
99 46 

33,00% 15,30% 
B   

Analgésico para dores menstruais 
86 37 

28,70% 12,30% 
B   

Digestivos (tipo Epocler) 
67 35 

22,30% 11,70% 
B   

Complexos/Suplementos vitamínicos 
51 37 

17,00% 12,30% 
    

Spray para dores de garganta 
47 25 

15,70% 8,30% 
B   

Laxantes 
23 21 

7,70% 7,00% 
    

Anti-fungos  vaginais 
24 5 

8,00% 1,70% 
B   

Nenhum dos anteriores 
29 49 

9,70% 16,30% 
  A 

Avg Mentions 
3,8 2,8 
B   

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: *Diferença indicativa 

 

 Nota-se que a média de remédios consumida nos últimos três meses foi de 3,8 itens 

para os pesquisados online, e 2,8 itens dentre o público offline. Em alguns casos o consumo 

é o dobro quando se compara uma amostra a outra, como por exemplo: antiácidos, 

analgésicos para dores menstruais, digestivos, spray para dores de garganta e anti-fungos 

vaginais.  
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 Por outro lado, pelo processamento dos dados coletados na Questão 14A, não foram 

observadas diferenças significativas entre o hábito de fumar nas amostras investigadas. 

 Tal qual a análise da frequência de compra dos bens de consumo, a maior aquisição 

de remédios por parte da amostra de “internautas” a expõe a toda gama de produtos 

comercializados em farmácia, como artigos de higiene e cuidados pessoais, produtos de 

beleza, isotônicos etc. Isso contribui mais uma vez para que esse perfil possua um 

repertório de produtos, marcas, variantes e preços maior que os entrevistados offline.   

 

Hábitos de lazer 

 

 Um hábito corriqueiro, o de assistir televisão também apresentou diferenças 

significativas entre os dois perfis entrevistados. O alcance de TV a cabo, apresentado 

anteriormente na seção posse de bens e serviços, aponta diferença significativa entre os 

dois públicos. Enquanto a amostra online tem 54,7% dos respondentes assinantes desse 

tipo de serviço, o percentual para a amostra offline é de 24,7%. Nesse sentido, o tempo 

dedicado para TV aberta e fechada também difere de uma amostra para outra. O internauta 

fica 55,9% do tempo que assiste TV, ligado na TV aberta, e 44,1% assistindo programas da 

TV a cabo. Realidade diferente é encontrada entre os respondentes offline que distribuem 

esse tempo 73,7% para TV aberta e 26,3% para os canais fechados, dados esses 

estatisticamente diferentes. 

Também foi feita uma análise fatorial com o intuito de se detectarem diferenças 

entre outros hábitos de lazer dos respondentes de ambas as amostras. Os dados referem-se 

à Questão 33 do questionário aplicado e a Tabela 30 apresenta as dimensões identificadas. 
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Tabela 30: Questão 33 – Comportamento atitudinal – Análise de variância explicada entre os atributos 

Total Variance Explained 

Com-

po-

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumula-

tive % 

1 3,770 15,706 15,706 3,770 15,706 15,706 2,140 8,918 8,918 

2 2,311 9,629 25,336 2,311 9,629 25,336 2,098 8,742 17,660 

3 1,671 6,963 32,299 1,671 6,963 32,299 1,758 7,323 24,983 

4 1,307 5,445 37,744 1,307 5,445 37,744 1,625 6,769 31,752 

5 1,301 5,422 43,166 1,301 5,422 43,166 1,616 6,733 38,485 

6 1,158 4,825 47,990 1,158 4,825 47,990 1,525 6,356 44,840 

7 1,131 4,712 52,702 1,131 4,712 52,702 1,518 6,324 51,164 

8 1,098 4,576 57,278 1,098 4,576 57,278 1,467 6,114 57,278 

9 ,997 4,155 61,433             

10 ,918 3,823 65,256             

11 ,860 3,585 68,841             

12 ,799 3,329 72,171             

13 ,775 3,229 75,400             

14 ,749 3,120 78,521             

15 ,695 2,895 81,416             

16 ,627 2,613 84,028             

17 ,607 2,528 86,556             

18 ,591 2,463 89,020             

19 ,561 2,336 91,356             

20 ,519 2,162 93,518             

21 ,477 1,989 95,507             

22 ,384 1,601 97,108             

23 ,356 1,482 98,590             

24 ,338 1,410 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Oito dimensões foram geradas pelo agrupamento dos atributos de comportamento 

de lazer e explicam 57% da variabilidade das respostas. A Tabela 31 apresenta a correlação 

dos atributos e os agrupamentos originados da análise fatorial. 
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Tabela 31: Questão 33 – Comportamento atitudinal – Fatores e Atributos correlatos 

Rotated Component Matrixa 

 Fatores  

 

Cinema, 
Teatro, 
Museus e 
Viagens 

Leitura e 
notícias Blogar Bem estar 

Escutar 
música 

Bares e 
restaurantes 

Jogar e 
baixar 
música 

Praticar 
esportes 

O
R
D
E
M 

2. Ir ao cinema 0,687066903               1 

3. Ir ao teatro 0,795665567               1 
6. Ir a museus e 
exposições 0,685006977     0,369301453         1 

9. Viajar por lazer 0,437419441     0,416791694         1 

8. Ler revistas  0,641438494       2 
18. Ler jornais on 
line  0,697208211       2 
19. Ler jornais 
impressos  0,592975663   0,343710134    2 
20. Visitar portais 
de notícias  0,673415872 0,327790936      2 
15. Ver/ participar 
de blogs     0,840382306           3 
16. Publicar/ 
atualizar blogs     0,834473173           3 
14. Viajar nos fins 
de semana    0,590889849     4 
21. Comprar on 
line    0,636588883     4 
23. Fazer alguma 
dieta alimentícia    0,566740361    0,31297043 4 
4. Escutar Radio 
AM         0,644506319       5 
5. Escutar Radio 
FM         0,741693547       5 

13. Escutar música         0,623805703       5 
1. Ir a bares e 
restaurantes      0,66325367   6 
7. Ir a restaurantes 
de comidas rápidas      0,744445065   6 
24. Está fora de 
casa por mais de 8 
horas      0,546990262   6 
12. Jogar 
videogames             0,669913408 0,329368157 7 
17. Jogar jogos 
online   0,35962635         0,530683645   7 
22. Baixar música 
na Internet       0,317958688     0,574602011   7 
10. Praticar 
esportes (Futebol/ 
Tenis, etc)        0,725002857 8 
11. Fazer algum 
tipo de atividade 
aeróbica/ ginástica        0,779983625 8 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 16 iterations. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Oito dimensões foram apontadas: “cinema, teatro, museus e viagens”, “leitura e 

notícias”, “blogar”, “bem estar”, “escutar música”, “bares e restaurantes”, “jogar e baixar 

música” e “praticar esportes”. A Tabela 32 apresenta as diferenças entre as médias de 

ambas as amostras, nos fatores listados. 



 

 

 

Tabela 32: Questão 33 – Comportamento atitudinal 

  

 Scores 

Cinema, Teatro, Museus e Viagens

Leitura e notícias 

Blogar 

Bem estar 

Escutar música 

Bares e restaurantes 

Jogar e baixar música 

Praticar esportes 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Considerando-se as diferenças entre as médias de ambas as amostras e suas 

respectivas distâncias numéricas, 

baixar música” são fatores mais associados à amostra 

“escutar música” está mais correlacionado com a amostra de responde

que com o segmento de internautas. O Gráfico 

 

Gráfico 3: Questão 33 – Comportamento a

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Mais uma vez nota-

parte da vida dos respondentes 

comparados aos hábitos dos 

um perfil diferente de consum
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Mean Mean

Online Offline

Cinema, Teatro, Museus e Viagens ,04221 

,30022 

,24351 

,09661 

-,20020 

-,02526 

,17408 

-,00823 

se as diferenças entre as médias de ambas as amostras e suas 

respectivas distâncias numéricas, observa-se que “leitura e notícias”, “blogar” e ”jogar e 

baixar música” são fatores mais associados à amostra online que à offline

“escutar música” está mais correlacionado com a amostra de respondentes “presenciais” do 

de internautas. O Gráfico 3, ilustra o fato. 
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-se que os hábitos relacionados à tecnologia e informação fazem 

parte da vida dos respondentes online de forma significante e discriminante quando 

hábitos dos pesquisados offline.  Esse comportamento distinto

um perfil diferente de consumidor, que tem no cenário virtual um ambiente propício e 
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favorável para a execução de múltiplas tarefas, tais como: transações comerciais, coleta de 

informações, relacionamentos sociais e entretenimento virtual (jogos e músicas). 

 

4.2.4 Análise dos resultados quantitativos 

 

 As informações acima geradas trazem subsídios para a reflexão das hipóteses 

preliminares formuladas. A primeira hipótese (H1) foi testada e confirmada, pois refere-se 

ao índice de respostas obtido pelas duas abordagens - offline e online; acreditava-se 

inicialmente que os índices seriam distintos e que a abordagem via internet iria requerer 

mais contatos que a presencial domiciliar. Essa hipótese se confirmou, uma vez que o 

índice de retorno via internet foi de 7% e o face a face domiciliar atingiu 30%, ou seja, o 

número de e-mails com links disparados foi o triplo das “tentativas de contato” presenciais. 

O primeiro percentual confirma também o referencial teórico que apresentou inúmeras 

razões para o baixo índice de retorno via web, desde os endereços eletrônicos inválidos, 

passando pela incompatibilidade de perfil do pesquisado desejado, até a forma de 

abordagem que pode não despertar o interesse no potencial respondente em participar 

(nesse caso particularmente comprometida pelo tempo de duração do questionário – 40 

minutos). Esses motivos, relacionados à interação do respondente com o método, podem 

justificar o fato de que, nesse estudo, para cada 1.000 e-mails disparados obteve-se um 

retorno de sete respostas válidas, e com o mesmo número de domicílios abordados, a 

amostra total de 300 casos foi completada. Apesar disso, o tempo de coleta dos dados foi 

similar entre os dois métodos, 18 dias corridos para o offline e 16 dias corridos para o 

online.  

 A segunda hipótese preliminar formulada (H2) referia-se ao tema qualidade das 

respostas, sobre a qual se acreditava que o método online via internet traria respostas 

“enviesadas” no preenchimento das baterias de atributos, quando comparado com a técnica 

offline. Essa hipótese também se confirmou por duas evidências, 7% dos entrevistados 

online responderam em “linha reta” as baterias de atributos (alocando o mesmo número da 

escala de concordância para todos os atributos apresentados), e 17% deles tiveram o 

mesmo comportamento para 19 atributos ou mais, dentre os 25 apresentados. Essa atitude 

não se verificou entre os respondentes da amostra offline, que diversificaram opinião nos 

vários atributos listados. Esses resultados também apontam para a interação do respondente 

com o método, tema abordado no referencial teórico e também pelos executivos dos 

institutos de pesquisa investigados na etapa exploratória. O fato de o indivíduo estar 
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sozinho, respondendo ao questionário sem “supervisão” direta de um entrevistador na 

coleta, faz com que ele tenha total liberdade para se comportar como deseja, sem 

constrangimentos na forma de responder, podendo como se viu,  concentrar sua opinião em 

um único tipo de resposta, levantando a suspeita de que nem se deu ao trabalho de ler as 

alternativas apresentadas. O resultado dessa atitude é um viés de resultado ocasionado pela 

interação do respondente com o método de coleta, que pode comprometer as informações 

geradas. 

 A terceira hipótese preliminar (H3) foi baseada nas possíveis divergências de 

resultados atitudinais e comportamentais advindos das duas formas de coleta, em 

decorrência das diferenças no perfil sociodemográfico dos respondentes de ambas. Essa 

hipótese também foi confirmada pela pesquisa quantitativa, uma vez que os dados 

coletados revelaram diferenças sociodemográficas entre os “internautas” e os outros 

respondentes, e elas refletiram em diferenças de consumo, compra e de comportamento  

entre as duas amostras.  

 As primeiras diferenças sociodemográficas já se apresentaram na distribuição dos 

indivíduos por perfil: o procedimento de coleta offline conseguiu respeitar à risca a amostra 

estabelecida por cidade, gênero, idade e classe social dos respondentes, fato que não 

ocorreu com o método online, que só conseguiu respeitar a distribuição por cidade, 

apresentando diferenças significativas no perfil etário (menos jovens de 18 a 24 anos) e no 

perfil socioeconômico (menos indivíduos da classe C e mais da classe D). Era de se esperar 

que esses “desequilíbrios nas cotas” pré estabelecidas já trouxessem diferenças de 

comportamento de compra e consumo entre os dois públicos, porém outra diferença de 

perfil foi mais impactante nos resultados: a do grau de escolaridade dos entrevistados de 

ambas as amostras. Nove entre dez respondentes online possuem ensino médio completo 

ou grau de instrução mais elevado, ante quase seis entre dez da amostra offline. A situação 

é ainda mais diferente entre os que possuem ensino superior ou pós-graduação, 45% da 

amostra via internet e apenas 13% dos abordados em domicílio. Uma análise estatística de 

correlação entre as variáveis “grau de escolaridade” e “classe social” mostrou que existe 

correlação entre ambas, sendo esta mais aderente à amostra off-line, ou seja, quanto maior 

o grau de instrução do indivíduo melhor sua classe social, sendo o contrário também 

verdadeiro.  

 Essa diferença de perfil sociodemográfico entre os dois públicos se reflete no 

comportamento de compra e consumo de ambos, na posse de vários bens e serviços e 

também nas atitudes frente à tecnologia de forma geral, dados esses que contribuem para a 
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confirmação da terceira hipótese de que os respondentes de ambas as amostras (online e 

offline) têm características distintas e, por essa razão, as atitudes em relação à 

compra/consumo e seus comportamentos, diante de determinadas situações, são também 

diferentes. Observou-se nos dados coletados que os respondentes “internautas”: 

- Compram com maior frequência vários alimentos, bebidas e produtos de higiene e 

limpeza pessoal; 

- Compram mais bebidas light;  

- Compraram nos últimos três meses mais itens de beleza; 

- Também compraram nos últimos três meses mais produtos de limpeza doméstica; 

- Possuem mais eletroeletrônicos, itens de tecnologia e telecomunicação; 

- São mais “bancarizados”; 

- Consomem mais remédios; 

- Assistem mais TV paga; 

- Têm a internet como parte integrante de suas vidas, tanto para coleta de informação, 

quanto para transações comerciais, para relacionamentos sociais, inclusive para 

lazer, como jogar online e baixar músicas; 

- Leem mais jornais e revistas;  

que seus pares, os “respondentes offline”. Essa análise vai de encontro ao referencial 

teórico e à opinião dos executivos dos institutos de pesquisa investigados na etapa 

exploratória, uma vez que provou que o perfil desses públicos é realmente distinto e que os 

resultados apresentados, para as perguntas coletadas, diferem entre si.  

 Por tratar-se de um estudo de hábitos e atitudes, a questão da divergência nos 

resultados coletados caracteriza o indivíduo online como um tipo de consumidor 

diferenciado, exposto a mais categorias de produtos e serviços, a mais ações nos pontos de 

venda e conhecedor de um repertório de marcas maior que seu par - o respondente offline. 

Além disso, o fato de ser um consumidor intenso de tecnologia, eletroeletrônicos e meios 

de telecomunicações contemporâneos, o torna um “especialista” quando o tema é 

experiência de compra, uso e pós-compra. Essa prática transforma-o em referência para 

consultas, tanto de amigos quanto de profissionais de pesquisa. Finalmente, a relação que o 

“internauta” estabelece com a rede virtual faz com que seu processo de compra seja 

distinto do tradicional (da coleta da informação à concretização da compra propriamente 

dita), o expõe com maior frequência e eficácia às ações mercadológicas via web, e o 

transforma em divulgador ou difamador de determinada marca pelas redes sociais as quais 

pertence.  
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 Pelo observado e descrito, nota-se que o internauta representa um segmento 

específico da população com características de consumo e de comportamento distintas do 

respondente abordado por metodologia presencial. Isso significa dizer que se o método de 

coleta de dados online (via internet) atinge atualmente esse tipo de perfil, ele pode e deve 

ser utilizado na coleta de informações que representem esse público. Este estudo 

evidenciou que o método eletrônico pode ser eficaz, por exemplo, na investigação: 

• do processo de compra, experimentação e uso de produtos eletroeletrônicos, 

tecnológicos e de comunicação (computador,  pen drive, máquina fotográfica 

digital, notebook, TV plasma, MP3 e MP4 player, tablets, smartphones, TV paga); 

• de hábitos sobre o comércio eletrônico e transações financeiras online; 

porém, pode enviesar resultados na investigação sobre as relações com algumas categorias 

de bens de consumo (alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e beleza e limpeza 

doméstica) e sobre as relações do consumidor com as redes varejistas. 

 Cabe lembrar que o fato de o entrevistado online ter perfil diferenciado do 

respondente offline não significa que ele deve ser banido das investigações 

mercadológicas. Muito pelo contrário, suas opiniões representam um diferente segmento 

de mercado que cresce a cada dia, com o aumento do acesso à internet, e que deve ser 

ouvido, até por estabelecer uma relação distinta com diversos bens, produtos e serviços. 

 Finalmente, é muito importante mencionar que as diferenças de resultados advindos 

de ambas as coletas, consideradas na hipótese 3, não foram ocasionadas pelos métodos de 

coleta em si, mas, sim, pelo público que esses métodos atingem. As hipóteses 1 e 2 foram 

confirmadas e referem-se à interação do respondente com o método; já a hipótese 3 foi 

corroborada pelos distintos alcances que os métodos online e offline atingem, sendo todas 

elas apontadas no referencial teórico e nas entrevistas com os executivos de pesquisa.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 A globalização trouxe para o mundo corporativo um cenário de competição 

acirrada entre as organizações e uma busca frenética por novos e fiéis consumidores. Nesse 

contexto, qualquer informação relevante e diferenciada sobre necessidades, expectativas, 

fatores de escolha, opiniões, gostos e experiências desses consumidores, é desejada e 

tratada a preço de ouro.  

Desde que o mundo é mundo e a troca de produtos e serviços entre indivíduos foi 

estabelecida, a pesquisa de mercado tem importância considerável nessa relação, uma vez 

que traz informações sobre como o consumidor interage com os diversos bens e serviços 

que adquire. Inicialmente, era aplicada de forma informal entre quem “vendia” e quem 

“comprava”, sem técnica ou estrutura, mas com o mesmo intuito de saber a respeito da 

opinião de quem levava para a casa determinado “produto”. Com o passar do tempo, as 

técnicas de coleta da informação foram aprimoradas e houve a introdução de questionários 

estruturados aplicados pessoalmente, via correio ou por telefone, com variados minutos de 

duração. Inúmeros tipos de estudos foram desenvolvidos, como os de hábitos e atitudes, 

testes de conceitos, produtos, embalagens e preços, avaliações de campanhas, estudos de 

satisfação, de imagem e posicionamento de marcas, análises de ponto de venda, 

segmentação de mercado, entre outros, com o objetivo de se entender cada vez mais 

relações específicas do indivíduo ou um grupo deles com determinado produto ou serviço. 

Técnicas exploratórias também surgiram com o objetivo de se entender profundamente a 

ligação emocional e racional do consumidor com determinada categoria, a ponto de a 

observação de seus hábitos e de sua rotina ser realizada dentro de seu próprio domicílio ou 

em acompanhamento de suas atividades diárias.  

O advento da internet embaralhou por completo as peças deste já complexo quebra-

cabeça: informações sobre o que acontece no mundo são disponibilizadas minuto a minuto; 

surge o comércio eletrônico com uma vitrine que expõe produtos japoneses, europeus e 

americanos lado a lado, para serem adquiridos sem precisar sair de casa; ferramentas de 

busca colocam à disposição milhares de enciclopédias, imagens e referências em qualquer 

língua; transações financeiras, em qualquer espécie, são realizadas com segurança, sem 

movimentação física de notas e moedas; campeonatos de videogame são disputados com 

jogadores do mundo todo sem que ninguém saia de seu país; sem falar na comunicação 

entre as pessoas que hoje compartilham desde fotos a afeto em segundos virtuais. Tudo 

mudou e, pelo que mostram os últimos anos, não há mais volta; o assunto do momento 
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chama-se conectividade e, mais cedo ou mais tarde, empresas, consumidores, profissionais, 

prestadores de serviços, indivíduos de todas as classes sociais, gêneros e idades, estarão 

mais ou menos engajados com essas tecnologias, serão mais ou menos internautas que 

outros porém, todos saberão que algo veio para revolucionar as relações comerciais e 

pessoais da sociedade global.  

Focando as relações entre empresas e consumidores, o ato de vender, comprar, 

pagar e opinar mudou drasticamente nos últimos anos com o surgimento da internet. Hoje 

o simples lançamento de um produto novo no mercado não se dá apenas em pontos de 

venda físicos; as campanhas publicitárias deste acontecimento não ocorrem apenas em 

revistas impressas, TV, jornal e outdoor como antigamente; um percentual considerável 

das vendas é realizado online, e as opiniões de compradores sobre a novidade estão no 

“boca a boca” virtual em minutos, em uma dimensão ainda desconhecida por sua 

grandiosidade.   

Nesse novo contexto, como saber qual a melhor estratégia de marketing? Ou será 

que a estratégia mercadológica implementada alcançou o público pretendido? Mas qual o 

perfil do público pretendido? O mundo empresarial está cercado de dúvidas que se 

sobrepõem antes mesmo de serem esclarecidas. Atualmente, além das tradicionais 

características de consumo e das antigas ligações empresa/consumidor, existe um novo 

palco de atuação que se chama internet e que, como já mencionado, trouxe uma 

complexidade inesperada para tais relações.  

Nesse sentido, é de se esperar que a coleta de informações sobre esse público 

pretendido também se altere, uma vez que a relação e a comunicação empresa/cliente 

foram alteradas e parte delas já se encontra na rede virtual e contribui significativamente 

com o incremento nas vendas e com opiniões sobre tudo que cerca a instituição, suas 

marcas e suas ações. Assim sendo, surge nesse mesmo momento a pesquisa online que tem 

a intenção de coletar informações do público consumidor por meio de uma abordagem 

eletrônica via internet. Como bem observado, a evolução é inevitável e necessária, mas 

toda e qualquer transição requer cautela em sua implementação e é exatamente nesse 

encadeamento de ideias que se inseriu este trabalho, no mapeamento das vantagens e 

desvantagens descritas por vários acadêmicos que estudam o tema, no levantamento das 

opiniões de alguns executivos de pesquisa de mercado sobre o momento da pesquisa via 

internet e na condução de um estudo quantitativo que apontou algumas diferenças entre a 

coleta tradicional (offline face a face domiciliar) e a contemporânea (online).  
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Foram várias as publicações acadêmicas consultadas e pôde-se perceber que países 

como os Estados Unidos já estão bastante evoluídos em termos de coleta de dados via 

internet e já superaram várias questões operacionais pelo tempo de envolvimento com o 

método. No Brasil, as parcerias de empresas nacionais e multinacionais de pesquisa já 

trouxeram muito aprendizado e a disponibilização de informação global já fez com que as 

dificuldades básicas fossem também superadas a contento. Entretanto, apesar de haver 

consenso sobre as vantagens na aplicação do método, algumas desvantagens ainda não 

foram solucionadas, o que sugere atenção na adoção total dessa técnica como coleta de 

dados de mercado. O baixo custo, sua velocidade de condução, a vantajosa aplicabilidade 

em públicos específicos, a possibilidade de o entrevistado responder a sua conveniência, o 

incentivo ao relato de informação sensitiva e seu alto poder de distribuição são algumas 

das reconhecidas vantagens que o método apresenta, tanto entre os teóricos quanto entre os 

executivos de pesquisa entrevistados durante este trabalho. Por outro lado, o acesso restrito 

à internet por parte dos brasileiros, faz com que os dados coletados por esse método não 

sejam representativos da população, e sim sejam representativos dos que possuem acesso à 

rede. Apesar dessa questão estar evidente para a academia, ela é controversa na opinião dos 

executivos de institutos de pesquisa brasileiros, os representantes das metodologias 

tradicionais de coleta (presencial e telefônica) compartilham da mesma opinião; porém os 

representantes da metodologia contemporânea (online) não creem que isso seja um 

problema, uma vez que há o recurso de misturar métodos de recolha (tradicional e via 

internet) para a composição de uma amostra representativa.  

Entretanto, existe um tema sobre o qual há consenso de opiniões quanto ao seu 

desconhecimento: o perfil do internauta e sua interação com o método de recolha, ou seja 

se ele possui o mesmo perfil sociodemográfico da população e, em consequência tem 

também os mesmos comportamentos de compra/consumo de produtos, serviços e lazer; e 

se a abordagem eletrônica possui o mesmo poder de persuasão e policiamento de um 

entrevistador à porta ou ao telefone.  

Com o intuito de dirimir essas dúvidas, realizou-se o estudo em questão que teve 

como objetivo comparar os resultados advindos de uma pesquisa feita por meio de dois 

métodos de coleta: face a face domiciliar (abordagem offline) e via internet (abordagem 

online).  

O índice de retorno das duas abordagens foi distinto e foram necessários muito 

mais disparos de e-mails com link de acesso à pesquisa via internet, que abordagens porta a 

porta para a condução da pesquisa presencial - enquanto o índice de retorno online foi de 
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7%, o offline foi de 30%, consideravelmente mais alto. A academia nos trouxe algumas 

pistas para um possível incremento da taxa de retorno de respostas à pesquisa via web e 

algumas alternativas podem ser consideradas: iniciar uma profunda análise sobre a base de 

dados de painelistas, coletando informações básicas de perfil para que a seleção do 

potencial respondente se dê de forma mais direcionada e não se percam contatos pela 

abordagem de respondentes não elegíveis à pesquisa; essa análise consideraria a limpeza 

de e-mails inválidos, que retornam automaticamente como “endereço não encontrado”, e 

consideraria também um estudo histórico de cada respondente para se mensurar o 

percentual de pessoas que recebem uma série de pesquisas e nunca respondem a nenhuma 

delas. É certo que alguns desses painelistas não intencionam fazer parte um painel de 

respondentes, e para que não prejudiquem o índice de retorno, é melhor ou desconsiderá-

los da base ou realizar um trabalho de ativação para que comecem a participar das 

investigações. O estudo analítico da base de dados de um painel requer habilidade e 

paciência porém, pode se mostrar eficaz em médio prazo no aprimoramento da taxa de 

retorno de respostas.    

Outro fator que pode ter influenciado o baixo índice de retorno via internet foi o 

tempo de aplicação do questionário que levava cerca de 40 minutos. Como apontado no 

referencial teórico, o tempo de duração da coleta influencia diretamente a adesão e o 

comprometimento de respondentes à pesquisa. É bem verdade que o tempo do questionário 

era igual para ambas as abordagens porém, o fato de o método offline ter a presença do 

entrevistador talvez iniba a recusa de participação por parte dos respondentes, restrição 

essa que inexiste para o respondente online que pode simplesmente se surpreender com o 

tempo do questionário e deletar o link com a proposta de pesquisa. 

A qualidade nas respostas também foi comparada entre ambos os métodos testados 

no levantamento quantitativo, e observou-se que houve viés no preenchimento das baterias 

de atributos com escala de concordância, entre os respondentes online, sendo que 17% 

deles responderam o mesmo número da escala para mais de 19 atributos (dentre os 25 

apresentados); esse comportamento não ocorreu entre a amostra offline, que diversificou 

mais suas respostas nessas questões. O viés de preenchimento foi abordado pela academia 

e parece refletir um problema da interação do respondente eletrônico com o método; como 

ele está sozinho respondendo ao questionário, sem a supervisão de um entrevistador, pode 

fazer o que bem entende, sem constrangimento ou regras, o que como se viu, pode 

comprometer a qualidade do dado coletado. 
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Um recurso pode ser utilizado na tentativa de diminuir essa ocorrência: a inserção 

de atributos “teste”, intercalados com os da bateria, que têm como objetivo avaliar se o 

respondente online está prestando atenção às perguntas formuladas. Por exemplo, inserir 

no meio da bateria um atributo com resposta certa do tipo “se você está lendo esta 

alternativa, clique no número 2”. O respondente mais incauto, que responde sem 

diferenciar escalas, poderá passar sem perceber o atributo “teste” e não clicar no número 2, 

como solicitado e, neste caso, deve ter seu questionário excluído da base de dados. Outra 

maneira de gerenciar esse problema é pelo controle do tempo de preenchimento da bateria 

de atributos, pois é provável que o respondente que fornece respostas em “linha reta” o 

faça mais rapidamente que o que lê atentamente as alternativas e, neste caso, seu tempo de 

preenchimento pode ser menor. 

A utilização dessas análises paralelas, tendo como foco a interação do respondente 

com o método, pode ajudar também na limpeza da base de painelistas, uma vez que a 

ocorrência constante de viés de preenchimento por parte de um mesmo participante 

(quando ele  participa de várias pesquisas), pode evidenciar um comportamento sistemático 

e indesejado em um painel, e ações devem ser tomadas no sentido de moralizar a coleta, 

como a eliminação do painelista da base de respondentes. 

Por fim, o levantamento quantitativo permitiu também a comparação dos resultados 

coletados entre as duas amostras e observou-se um comportamento de compra e consumo 

diferenciado do respondente online, que pode ter sido ocasionado pelas diferenças 

sociodemográficas das duas amostras. Inicialmente, notou-se que as cotas pré estabelecidas 

de idade e classe social não foram cumpridas à risca pela amostra eletrônica, havendo um 

desequilíbrio etário e  econômico entre ambas; posteriormente, as análises dos dados 

revelaram que o grau de escolaridade da amostra via internet é mais elevado que o da 

amostra de respondentes abordados no domicílio, e essa divergência impactou no padrão 

de consumo, uma vez que há forte relação do grau de instrução com a classe 

socioeconômica do indivíduo; finalmente, o respondente “internauta” revelou um 

comportamento diferenciado em relação aos recursos proporcionados pela web, quando 

comparado com o respondente offline.  

A análise dos hábitos de compra e consumo dos respondentes abordados pelos dois 

métodos de coleta apresentou diferenças de comportamento entre as amostras, para várias 

categorias de bens de consumo. Os abordados via internet compraram com mais frequência 

vários produtos, e muitas categorias, de uso pessoal e doméstico, foram mais adquiridas, 

nos três meses anteriores à coleta. Essas diferenças apontam para uma relação distinta com 
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essas categorias de produtos, de maneira geral, uma vez que os respondentes online estão 

mais expostos a ações de pontos de venda, lançamentos de novos produtos, marcas e 

variantes, que os respondentes offline. Além disso, também obtêm naturalmente mais 

informações sobre as categorias adquiridas, compreendendo as diferenças entre produtos e 

marcas disponíveis, variações de preços e ocasiões de uso etc.   

Também pelos dados analisados, nota-se uma maior presença de vários bens e 

serviços entre os respondentes da amostra online comparada à offline.  Tal qual os bens de 

consumo, essa diferença de posse de itens e contratação de serviços também diferencia a 

relação que ambas as amostras estabelecem com as respectivas categorias. A posse de 

determinado bem ou serviço revela que o usuário foi exposto a todo o processo de decisão 

relacionado à compra, uso e pós-compra e por si, essa diferença já o torna um consumidor 

distinto do que não passou por essas etapas, sendo suas opiniões relevantes e distintas.  

Após análises por diferentes ângulos, pode-se também afirmar que a proximidade 

das amostras com a internet é bastante diversa, não só pela acessibilidade e frequência de 

uso, mas também pelo consequente estreitamento de relações delas com a rede de 

comunicação virtual. A internet faz parte da rotina dos respondentes online, tanto para 

transações comerciais, para coleta de informações, quanto para relacionamentos sociais, e 

como sua utilização é intensa, pode-se afirmar que ela é fonte de consulta constante entre 

esse público, e que toda e qualquer informação veiculada no meio tem acesso imediato e 

diferenciado por pessoas com esse perfil.  

O levantamento quantitativo revelou diferenças nos resultados coletados por ambas 

as amostras, ocasionadas pelas diferenças de perfil sociodemográfico apresentadas, e esse 

fato remete à conclusão de que o internauta e o respondente offline não possuem o mesmo 

padrão de consumo em relação a determinadas categorias e, como consequência tampouco 

a mesma opinião sobre os bens e serviços com os quais se relacionam. A relação do 

primeiro público com os bens de consumo (alimentos, higiene pessoal e limpeza 

doméstica) é mais constante e por isso não representativa da população offline porém, por 

outro lado, aquele segmento se destaca quando o assunto é posse e uso de eletroeletrônicos, 

produtos tecnológicos de uso pessoal e telecomunicações. Seus hábitos de internet são 

completamente distintos, tendo a rede como fonte de consulta, palco de transações 

comerciais, cenário de relacionamentos pessoais e plataforma de entretenimento, e por essa 

razão, estabelecem uma relação diferente com as etapas de compra e consumo e com a 

sociedade, de maneira geral. 
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Ao que parece, o consumo de algumas categorias de produtos e serviços é 

diferenciado entre os dois segmentos, respondentes online e offline, e por outro lado, outras 

apresentam comportamento de consumo similar entre os dois públicos. Há ainda categorias 

cuja relação de compra e uso é melhor representada pelo grupo de respondentes offline 

(população) e analogamente, existem outras que são melhor representadas pelo grupo 

online (internauta). Apesar de essas diferenças nos resultados não serem ocasionadas pelos 

métodos de coleta, proprimente ditos, pode-se afirmar que os públicos abordados por tais 

métodos são sim diferentes, e este fato é suficiente para se ter cautela na utilização 

exclusiva de uma determinada técnica de pesquisa, para todas as necessidades de 

informação sobre o mercado. Percebe-se que não há uma regra única de decisão, algo 

como selecionar seguir em frente com metodologias de coleta tradicionais ou 

contemporâneas, exclusivamente, o que se percebe neste estudo, é que semelhantes ou 

distintos em seus comportamentos, existem ao menos dois segmentos de mercado que 

devem ser ouvidos, devem ter seus hábitos e atitudes explorados e suas opiniões 

observadas; para isso talvez haja a necessidade de se utilizar em conjunto vários métodos 

de coleta, pois como se viu, o meio de comunicação com ambos os públicos é distinto e 

não se deve, em nome do rigor metodológico, deixar de ouvir todas as partes. A fase é de 

transição, ainda temos baixa penetração de internet nos domicílios brasileiros e talvez a 

implementação do método online seja paulatina. Agora uma coisa é certa, existe sim uma 

camada da sociedade que já está ativa na rede, de forma intensa, e que deve ter seus 

hábitos de consumo e seus comportamentos investigados, tal qual a população geral, e a 

melhor forma de fazê-lo é via a rede global de comunicação.  

Concluindo, cabe às empresas que se utilizam da pesquisa de mercado para 

decisões estratégicas, escolher o método de coleta de dados que melhor aborde e extraia 

informações de seu consumidor final ou potencial, muitas vezes empregando os vários 

existentes, sem deixar de investigar segmentos importantes de consumidores por conta da 

severidade científica. 

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 

 O estudo apresentado comparou resultados advindos de duas pesquisas realizadas 

por meio de dois métodos de coleta: via internet e presencial domiciliar. Pôde-se observar 

algumas similaridades e diferenças nos resultados obtidos e concluiu-se que haverá um 
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futuro, de período incerto, em que métodos de coleta tradicionais conviverão em harmonia 

com métodos contemporâneos em prol da pesquisa completa e abrangente. 

 Para futuros estudos sugere-se investigar a qualidade de respostas em questões 

abertas exploratórias e introduzir temas sensitivos ou socialmente controversos, com o  

intuito de se observar similaridades e diferenças nas coletas de ambos os métodos (online e 

offline), como sugere a academia. Além disso, parece necessário pesquisar detalhadamente 

o perfil da classe D internauta que possui um grau de escolaridade tão distinto da classe D 

abordada de forma tradicional, e entender as minúcias de seu perfil sociodemográfico e de 

comportamento de consumo. Outro tema interessante é a comparação de hábitos e atitudes 

de indivíduos de mesma escolaridade, pois observou-se neste trabalho diferenças 

considerando-se os totais das amostras, talvez  uma análise pormenorizada de 

respondentes, online e offline, de mesmo grau de instrução traga resultados ainda mais 

surpreendentes. Por fim, estimula-se a análise de diferenças regionais de comportamento, 

para se desvendar se o grau de interação com a web (internautas) é o mesmo ou varia de 

região para região, neste pais de dimensões continentais e diferenças socioculturais 

extremas. 

 As investigações devem prosseguir, mesmo que nem sempre tragam respostas às 

inquietações do momento. 

 “A dúvida é o princípio da sabedoria”. (Aristóteles) 

 

 

 

 

  



 

 

108

 
REFERÊNCIAS 

 

AMA - American Marketing Association Board of Directors. Marketing Research 
Definition. Disponível em: 
<www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx.>. Acesso 
em: 10 dez. 2010 

BABBIE, E. Métodos de Pesquisa de Survey. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

BAKER, R.; BLUMBERG, S. J.; BRICK, J. M.; COUPER, M. P.; COURTRIGHT, M.; 
DENNIS, J. M.; DILLMAN, D.; FRANKEL, M. R.; GARLAND, P.; GROVES, R. M.; 
KENNEDY, C.; KROSNICK, J.; LAVRAKAS, P. J. Research Synthesis: AAPOR Report 
on Online Panels. Public Opinion Quarterly. v. 74, n. 4, p. 711–781. dez./fev. 2010.  

BANDILLA, W.; BOSNJAK, M.; ALTDORFER, P. Social Science Computer Review. 
v. 21, n. 2, p. 235-243. jun./ago. 2003. 

BETHLEHEM, J. Selection Bias in Web Surveys. International Statistical Review. v. 78, 
n. 2, p. 161–188. 2010. 

BOWLING, A. Mode of questionnaire administration can have serious effects on data 
quality. Journal of Public Health. v. 27, n. 3, p. 281-291. set. 2005. 

BOYD, H. W.; WESTFALL, R. Pesquisa Mercadológica: Texto e Casos. Trad. de 
Afonso C. A. Arantes e Maria Isabel R. Hopp. 6.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1984. 

CHANG, L.; KROSNICK, J. National Surveys Via RDD Telephone Interviewing vs. 
the Internet: Comparing Sample Representativeness and Response Quality. Ohio: Ohio 
State University, 2008. 

CID, Enric. Blog Netquest publicado em 03 jan. 2012. Disponível em:  
http://www.netquestbrasil.com.br/blog/top-20-mercados-de-pesquisa-online-em-2011/. 
Acesso em 21 jan. 2012. 

COUPER, M. P. Web Surveys a review of issues and approaches. Public Opinion 
Quarterly. v. 64, p. 464-494. 2000. 

COUPER, M. P. Technology trends in survey data collection. Social Science Computer 
Review. v. 9, n. 2, p. 486-501. dez./fev. 2005.  

COUPER, M. P.; MILLER, P. V. Web Survey Methods: Introduction. Public Opinion 
Quarterly. v. 72, n. 5, p.  831-835. 2008.  

COUPER, M. P.; ROWE, B. Evaluation of a computer-assisted self-interview component 
in a computer-assisted personal interview survey. Public Opinion Quarterly. v. 60, n. 1, 
p. 89–105. 1996.  

CRAWFORD, S. D.; COUPER, M. P.; LAMIAS, M.J. Web surveys - Perceptions of 
burden. Social Science Computer Review. v. 19, n. 2, p. 146-162. jun./ago. 2001. 

DALEY, E. M.; McDERMOTT R. J.; BROWN K. R. M.; KITTLESON M. J. Conducting 
Web-based Survey Research: A Lesson in Internet Designs. Am J Health Behav. v. 27, n. 
2, p. 116-124. 2003. 



 

 

109

DeROUVRAY, C.; COUPER, M. P.. Designing a strategy for reducing "no opinion" 
responses in Web-based surveys. Social Science Computer Review. v. 20, n. 1, p. 3-9. 
mar./mai. 2002. 

DILLMAN, D. A. Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. John Wiley 
and Sons. 2. ed. Nova York, 1999.  

FLEMING C. M.; BOWDEN M. Web-based surveys as an alternative to traditional mail 
methods. Journal of Environmental Management. v. 90, p. 284-292. 2009. 

FRICKER, S.; GALESIC, M.; TOURANGEAU, R.; YAN, T. An Experimental 
Comparison of Web and Telephone Surveys. Public Opinion Quarterly. v. 69, n. 3, p. 
370-392. set./nov. 2005. 

GALESIC, M.; BOSNJAK, M. Effects of Questionnaire Length on Participation and 
Indicators of Response Quality in a Web Survey. Public Opinion Quarterly. v. 73, n. 2, p. 
349-360. jun./ago. 2009. 

GALESIC, M.; TOURANGEAU, R.; COUPER, M. P.; CONRAD, F. G. Eye-Tracking 
data new insights on response order effects and other cognitive shortcuts in survey 
responding. Public Opinion Quarterly. v. 72, n. 5, e.e. Sp. Iss. SI, p. 892-913. 2008. 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. 

GUNTER, B; NICHOLAS, D.; HUNTINGTON, P.; WILLIAMS, P. Online versus Offline 
Research: implications for evaluating digital media. Aslib Proceedings. v. 54, n. 4, p. 229-
239. jan. 2002. 

HEERWEGH, D. An investigation of the effect of lotteries on Web survey response rates. 
Field Methods. v. 18, n. 2, p. 205-220. mai. 2006. 

HEERWEGH, D.; LOOSVELDT, G. An evaluation of the effect of response formats on 
data quality in web surveys. Social Science Computer Review. v. 20, n. 4, p. 471-484. 
dez./fev. 2002. 

HEERWEGH, D.; LOOSVELDT, G. Face-to-face versus web surveying in a high-internet-
coverage population differences in response quality. Public Opinion Quarterly. v. 72, n. 
5, e.e. Sp. Iss. SI, p. 836-846. 2008. 

JOÃO, B. do N.; TINOCO, J. E. P.; ASSENCIO, E. W.; CLARO, J. A. C. dos S. 
Influência dos valores individuais no desempenho empresarial: um estudo usando o 
inventário de valores de Schwartz. Sociedade, Contabilidade e Gestão. v. 6, n. 2, p. 149-
151. jul./dez. 2011 

KIESLER, S. Culture of the Internet. Mahwah-NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers, 1997. 

KIESLER, S.; SPROULL, L. S. Response effects in the electronic survey. Public Opinion 
Quarterly. v. 50, p. 402-413. 1986 

KIM, J.; KANG, J.; KIM, S.; SMITH, T. W.; SON, J.; BERKTOLD, J. Comparison 
between Self-administered Questionnaire and Computer-assisted Self-interview for 
Supplemental Survey Nonresponse. Field Methods. 22:57, 2009. 

KREUTER, F.; PRESSER, S.; TOURANGEAU, R. Social desirability bias in CATI, IVR, 
and Web surveys the effects of mode and question sensitivity. Public Opinion Quarterly. 
v. 72, n. 5, e.e. Sp. Iss. SI, p. 847-865. 2008. 



 

 

110

LAS CASAS, A. L.; OLIVEIRA, J. Q. De. Marketing Interativo: a utilização de 
ferramentas e mídias digitais. São Paulo: Saint Paul, 2010. 

LAS CASAS, A. L.; GUEVARA, A. J. de H. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 
2011. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2001. 

MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: Uma orientação aplicada. Trad. de Nivaldo 
Montingelli Jr. e Alfredo Neves de Farias. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

McDONALD, H.; ADAM, S. A comparison of online and postal data collection methods 
in marketing research. Emerald Marketing Intelligence & Planning. v. 21, n. 2, p. 85-
95. 2003. 

PARASURAMAN, A. Marketing Research. 2.ed. Addison-Wesley Publishing Company, 
Inc., 1991. 

PEYTCHEV, A.; COUPER, M. P.; McCABE, S. E.; CRAWFORD, S. D. Web survey 
design - Paging versus scrolling. Public Opinion Quarterly. v. 70, n. 4, p. 596-607. 
dez./fev. 2006. 

PORTER, S. R.; WHITCOMB, M. E. The impact of lottery incentives on student survey 
response rates. Research in Higher Education. v. 44, p. 389-407. ago. 2003. 

SALOMON, D. V. Como Fazer uma Monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

SAX, L. J.; GILMARTIN, S. K.; BRYANT A. N. Assessing Response Rates and 
NonResponse Bias in Web and Paper Surveys. Research in Higher Education. v. 44, n. 4. 
Ago. 2003. 

SILVERMAN, D. Interpretação de Dados Qualitativos: Métodos para Análise de 
Entrevistas, Textos e Interações. Tradução de Magda França Lopes. 3.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 
SPROULL, L.; KIESLER, S. Connections: New Ways of Working in the Networked 
Organization. Cambridge-MA: The MIT Press, 1991. 

TAYLOR, H. Does Internet Research work? Comparing online survey results with 
telephone survey. International Journal of Marketing Research. v. 42, n. 1, p. 51-63. 
2000. 

THACH, L. Using Electronic Mail to Conduct Survey Research. Educational 
Technology. p. 27-31. mar./abr. 1995. 

TOURANGEAU, R.; COUPER, M. P.; CONRAD, F. Spacing, position, and order - 
Interpretive heuristics for visual features of survey questions. Public Opinion Quarterly. 
v. 68, n. 3, p. 368-393. set./nov. 2004. 

TOURANGEAU, R.; COUPER, M. P.; CONRAD, F. Color, labels, and interpretive 
heuristics for response scales. Public Opinion Quarterly. v. 71, n. 1, p. 91-112. mar./mai. 
2007. 

TOURANGEAU, R.; SMITH, T.W. Asking Sensitive Questions: The Impact of Data 
Collection Mode, Question Format, and Question Context. Public Opinion Quarterly. v.  
60, p. 275-304. 1996. 



 

 

111

TRUJILLO, V. Pesquisa de Mercado Qualitativa e Quantitativa. 2. ed. São Paulo: 
Scortecci Editora, 2003. 

 



 

 

112

ANEXOS 

 

Anexo A – Critério Brasil de Classificação Socioeconômica 

 
DADOS DE CLASSIFICAÇÃO 
  
O(A) Sr(a) tem em sua casa: 
 

Não 
tem 

 

1 2 3 4+ 

Televisão em cores (em func./conserto/ou que vai ser consertado em breve) 
 

0 1 2 3 4 

Rádio (em func./conserto/ou que vão ser consertados em breve, excluindo rádio 
de carro) 
 

0 1 2 3 4 

Banheiro (incluindo de empregada e lavabo c/ vaso sanitário) 
 

0 4 5 6 7 

Automóveis 
 

0 4 7 9 9 

Empregada (mensalista, que ganha p/ mês e trabalha pelo menos de 2a. a 6a.) 
 

0 3 4 4 4 

Máquina de lavar roupa (em funcion./conserto/ou que vai ser consertado em 
breve) 
 

0 2 2 2 2 

Videocassete/ DVD 
 

0 2 2 2 2 

Geladeira simples (com uma porta sem freezer) 
 

0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex - 2 portas) 
 

0 2 2 2 2 

            
  
Instrução (nomenclatura antiga) 
 

Chefe da 
Família 

Entrevis- 
tada(o) 

Instrução (nomenclatura atual) 
 

    Analfabeto/Primário incompleto 0 0 Analfabeto/ até 3ª. Série ou 4º ano Fundamental 
Primário completo/Ginásio 
incompl. 

1 1 4ª Série ou 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano 
Fundamental 

Ginásio completo/Colégio incompl. 2 2 Fundamental Completo/ Médio incompleto 
Colégio compl./Superior incompl. 4 3 Médio Completo/ Superior incompleto 
Superior completo ou mais 8 4 Superior completo ou mais 
 
 
Classe Sócio-Econômica  
 

|___|___| Total de Pontos 

1 A1 (42 a 46 pontos) 
2 A2 (35 a 41 pontos) 
3 B1 (29 a 34 pontos) 
4 B2 (23 a 28 pontos) 
5 C1 (18 a 22 pontos) 
6 C2 (14 a 17 pontos) 
7 D (8 a 13 pontos)  
8 E (0 a 7 pontos)  

 
Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP) – 2008 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Questionário 
 
Quest: |__||__||__||__|    Horário de Início: |__||__|:|__||__| 
 
Job  11-053311-01– U&A Brasil 
 
Nº DO SETOR   |__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|  |__|__| |__|__|__|__| [107– 121] 
 
Entrevistado: 
Nome :        
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Último Sobrenome:  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Endereço: 
 
1. Rua  5. Largo 9. Acesso 13. Caminho 
2. Avenida 6. Viela 10. Elevado 14. Passagem 
3. Alameda 7. Estrada 11. Travessa 15. Condomínio/conj. residencial 
4. Praça 8. Rodovia 12. Calçada 16. Outros [122-123]    
 
  
Nome do logradouro (completo e sem abreviações):  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
Nº |___|___| . |___|___|___| complemento (apto, bloco, fundos, etc): |___|___|___|___|___| 
 
Bairro: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|CEP: |__|__|__|__|__|-|__|__|__| 
 
Cidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Telefone: |__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| 

        1���� Comercial 2���� 
Residencial 

        3���� Celular 4���� Contato 
Telefone: |__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__|       Telefone: |__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                1���� Comercial      2���� Residencial                            1���� Comercial 2���� 
Residencial 

                3���� Celular           4���� Contato                                  3���� Celular 4���� 
Contato 
e-mail: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Entrevistador:  [124-127] Cód:|__|__|__|  Data: 
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Cidade:   [128-131] 
Supervisor:   [132-135] Cód:|__|__|__|  Data: 
Verificação - SP:  [136-142] Cód:|__|__|__|  Data: 
  
  
PERFIL DO ESTUDO 
 
Sexo  
Feminino 1 � 
Masculino  2 � 
 
Idade 
De 18 a 24 anos 2 � 
De 25 a 34 anos 3 � 
De 35 a 44 anos 4 � 
De 45 a 54 anos 5 � 
De 55 a 64 anos 6 � 
 
Classe Social  
A1 1 � 
A2 2 � 
B1 3 � 
B2 4 � 
C1 5 � 
C2 6 � 
D 7 � 
 
Cidade 
São Paulo - capital  18 � 
Rio de Janeiro - capital 20 � 
Curitiba   22 � 
Belo Horizonte  24 � 
Porto Alegre   26 � 
Salvador   28 � 
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Bom dia/boa tarde eu trabalho na Empresa 1, um instituto de pesquisa de mercado 
independente e estamos realizando uma pesquisa sobre os hábitos de consumo e o estilo de 
vida dos brasileiros. Gostaríamos de contar com sua colaboração. Sua opinião é muito 
importante para nós, pois é através das pesquisas que os fabricantes conseguem melhorar e 
lançar produtos/serviços que venham a atender melhor às necessidades dos consumidores. 
 
Por favor, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas que durarão aproximadamente 40 

minutos. As respostas que você fornecer farão parte de um estudo confidencial. Elas serão 
analisadas em conjunto com as de muitas outras pessoas e nunca identificarão você 
pessoalmente, pois os resultados serão utilizados somente para a finalidade deste estudo. 
 
Você aceita participar? Sim  1 Não 2 
 
BLOCO 1 - FILTRO 
 
Q1. Você é:  
 
ENTREVISTADOR: anote sem perguntar ao entrevistado 
 

 Homem 01�  

 Mulher  02�  
 
Q2. Qual é a sua idade, por favor? 
ENTREVISTADOR: Anotar a idade do entrevistado   |__|__| 
 
 Menos de 18 anos 01  ENCERRE 
 De 18 a 24 anos 02  
 De 25 a 34 anos 03  
 De 35 a 44 anos 04  
            De 45 a 54 anos 05  
            De 55 a 64 anos 06  
 Mais de 64 anos 07  ENCERRE 
 
 
Q3. Onde você mora?  
 

 São Paulo - Capital  18�  

 Rio de Janeiro - Capital 20�  

           Curitiba   22� 

           Belo Horizonte  24� 

           Porto Alegre   26� 

           Salvador   28� 

           Outros    98� ENCERRE 

           Não vivo no Brasil  99� ENCERRE 
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Q3B. Algumas profissões ou ramos de atividades são de maior interesse para nossa 
pesquisa. Você, alguém de sua família, amigos ou vizinhos trabalha em alguma dessas 
atividades? (RU)  
       Sim  

 Relações Públicas    01�ENCERRE 

 Publicidade e Propaganda    02�ENCERRE 

 Marketing/Investigação de Mercado  03�ENCERRE 

           Nenhuma das anteriores   04�   
 
Q61B. Incluindo você mesmo, quantas pessoas no total vivem na sua casa? (RU) 
 1  01 
 2  02 
 3  03 
 4  04 
 5  05 
 6 ou mais 06 
  
Q67B. Incluindo você mesmo, quantas delas têm rendas de algum tipo, tanto de trabalho 
pessoal quanto de outras fontes? (RU) 
 1  01 
 2  02 
 3  03 
 4  04 
 5  05 
 6 ou mais 06 
 
Q4NSEB1. Você é chefe de família? Chefe de família se refere à pessoa que mais aporta 
para os gastos do lar. (RU) 
 Sim 01 APLICAR Q4NSEB2 E PULAR Q4NSEB3 
 Não 02 PULAR PARA Q4NSEB3 
 
Q4NSEB2. Qual seu grau de escolaridade? (RU) 
 

Sem estudos         01 
          Até a 3ª série do fundamental      02  
 4ª série do fundamental       03 
           Fundamental completo       04 
 Médio incompleto        05 
           Médio completo        06 
 Superior incompleto        07 
           Superior completo...    08 
 Pós-graduação/Mestrado/Doutorado... 09 
 
 
Q4NSEB3. Qual o grau de escolaridade do chefe de família (A)? E qual seu grau de 
escolaridade (B)? (RU por coluna) 
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                                                                                                         (A)        (B) 
 Sem estudos/ Até a 3ª série do fundamental       01        01 
 4ª série do fundamental         02        02 
           Fundamental completo/Médio incompleto       03        03 
           Médio completo/Superior incompleto       04        04 
           Superior completo/Pós-graduação/Mestrado/Doutorado..  05        05 
 
Q4NSEB4. Por favor, indique a quantidade que você possui de cada um dos itens abaixo: 
(RU  por linha) 
 
      0 1 2 3 4+ 
1. Televisor em cores   A01 A02 A03 A04 A05 
2. Vídeo cassete/ DVD   B01 B02 B03 B04 B05 
3. Rádio     C01 C02 C03 C04 C05 
4. Banheiro    D01 D02 D03 D04 D05 
5. Automóvel     E01 E02 E03 E04 E05 
6. Máquina de Lavar Roupas  F01 F02 F03 F04 F05 
7. Geladeira    G01 G02 G03 G04 G05 
8. Freezer (*)    H01 H02 H03 H04 H05 
(*) Independente ou 2ª porta da geladeira 

 

ENTREVISTADOR: 
1) Não incluir TV Preto e Branco para contagem de pontos para classificação social. 
2) Se a geladeira possuir duas portas (duplex), ela é contada tanto como geladeira, 
quanto como freezer. 
3) Coletar a posse de aspirador de pó, independente de não pontuar. 
 
QNSEB5. Você tem empregada mensalista? (RU) 
  

Não   01� 
 Sim - uma  02� 
 Sim – duas ou mais 03� 
 

Passo 4 
Q4. Você é a pessoa responsável pela maioria das decisões de compra em sua casa? (RU) 
 
 Sim, sou sempre eu que decido    01� 
 Às vezes eu decido, às vezes outras pessoas decidem 02� 
 Outras pessoas decidem as compras    03� 
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Passo 5 
Q5. Com que freqüência você costuma comprar as categorias de alimentos citadas abaixo? 
(RU por linha) C 
 

 
  

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

    
Diaria-
mente 

Semanal-
mente 

Cada 
15 

dias 

Uma 
vez por 

mês 

Uma vez 
cada a 

três meses 

Uma vez a 
cada seis 
meses ou 

menos 

Nunca 

1 
Chocolate em pó 
sóluvel 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Leite Integral (ONLY 
FOR BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Bebidas lácteas 
Funcionais  

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Iogurte Light / 
Desnatado/ Baixas 
calorias 

1 2 3 4 5 6 7 

7 
Margarina/ Manteiga 
(ONLY FOR 
BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Creme de leite 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Iogurte ou 
sobremesas lácteas 
para crianças  

1 2 3 4 5 6 7 

10 
Leite em pó para 
lactantes 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Leite em pó 1 2 3 4 5 6 7 

12 
Sobremesas lácteas 
prontas para comer 
(tipo “Danete”) 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Doce de leite 1 2 3 4 5 6 7 

14 
Sobremesas lácteas 
Light 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Iogurte integral 1 2 3 4 5 6 7 
16 Achocolatados 1 2 3 4 5 6 7 

17 
Fórmula Láctea 
Infantil (NAN) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Passo 6 
Q6. Com que freqüência você costuma comprar as categorias de alimentos citadas abaixo? 
(RU por linha) C 
 

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

    
Diaria-
mente 

Semanal-
mente 

Cada 
15 dias 

Uma 
vez por 

mês 

Uma vez 
cada três 

meses 

Uma vez a 
cada seis 
meses ou 

menos 

Nunca 

1 Água Mineral 1 2 3 4 5 6 7 
2 Água Saborizada  1 2 3 4 5 6 7 
3 Bebidas Isotonicas  1 2 3 4 5 6 7 

4 
Refrigerantes – 
TIPO COLA 
NORMAL 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Refrigerantes – 
TIPO COLA LIGHT 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Refrigerantes tipo 
“Soda/ Sprite” 
NORMAIS  

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Refrigerantes “Soda/ 
Sprite” LIGHTS 
Before: 
Refrigerantes 
brancos light 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Refrigerantes de 
frutas (tipo Fanta) 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Sucos em pó normais  1 2 3 4 5 6 7 
10 Sucos em pó light 1 2 3 4 5 6 7 

11 
Sucos prontos para 
tomar 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Sucos à base de soja 1 2 3 4 5 6 7 
13 Energéticos 1 2 3 4 5 6 7 
14 Cerveja com álcool 1 2 3 4 5 6 7 
15 Cerveja sem álcool  1 2 3 4 5 6 7 

16 

Fernet (SHOW 
ONLY FOR 
ARGENTINA AND 
BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Whisky 1 2 3 4 5 6 7 
18 Vodka 1 2 3 4 5 6 7 

19 

Tequila (SHOW 
ONLY FOR 
MEXICO and 
Brasil) 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
Rum (SHOW ONLY 
FOR MEXICO and 
Brasil) 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Caipirinha (Show 1 2 3 4 5 6 7 
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ONLY for BRASIL) 

22 
Cachaça (Show 
ONLY for BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

28 
Vinho tinto (SHOW 
ONLY FOR 
BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

29 
Vinho branco  
(SHOW ONLY FOR 
BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

30 
Vinho rosé  (SHOW 
ONLY FOR 
BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

31 
Vinho espumante 
(SHOW ONLY FOR 
BRASIL) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Passo 7 
 Q7. Com que freqüência você costuma comprar as categorias de alimentos da lista 
abaixo? (RU por linha) C 

 
 

  Diariamente Semanalmente 
Cada 

15 dias 
Uma vez 
por mês 

Uma vez 
cada três 

meses 

Uma vez 
a cada 

seis 
meses ou 

menos 

Nunca 

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

1 
Alimentos 
industrializados 
para cachorros 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Alimentos 
industrializados 
para gatos 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Polpa/ Extrato 
de tomates 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Caldos 1 2 3 4 5 6 7 

5 
Sopas 
Instantâneas 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Carnes 
Congeladas 
(Hamburgueres) 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Salsichas 1 2 3 4 5 6 7 

8 

Produtos 
processados 
congelados (tipo 
medalhões de 
frango ou peixe, 
nuggets ou 
batatas fritas) 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Verduras 
Congeladas 

1 2 3 4 5 6 7 
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(milho, 
espinafre, etc.) 

10 Queijo ralado 1 2 3 4 5 6 7 

11 
Queijos em peça 
(embalagens 
lacradas) 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Maionese 1 2 3 4 5 6 7 
13 Ketchup 1 2 3 4 5 6 7 
15 Mostarda 1 2 3 4 5 6 7 

16 
Suco de limão 
em garrafa 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Cereais 1 2 3 4 5 6 7 
18 Barra de Cereal 1 2 3 4 5 6 7 

19 
Chocolates em 
barra/ Bombons/ 
tabletes 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Balas 1 2 3 4 5 6 7 

21 
Chicletes / 
Gomas de 
Mascar 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Salgadinhos 
(batatas fritas, 
palitos etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Sorvetes 1 2 3 4 5 6 7 
24 Alfajores 1 2 3 4 5 6 7 
25 Bolachas doces 1 2 3 4 5 6 7 

26 
Bolachas 
Cream-Crackers  

1 2 3 4 5 6 7 

28 
Café 
Instantâneo 

1 2 3 4 5 6 7 

29 
Café Moído/em 
grãos 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Chá 1 2 3 4 5 6 7 
31 Erva Mate 1 2 3 4 5 6 7 

32 

“Papinhas” – 
alimentos 
preparados para 
bebês 

1 2 3 4 5 6 7 
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Passo 8 
 Q8. Qual é a sua freqüência de compra para as categorias de produtos de higiene e beleza 
listados abaixo? (RU por linha) C 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

    Diariamente Semanalmente 
Cada 

15 dias 

Uma 
vez por 

mês 

Uma vez 
cada três 

meses 

Uma vez a 
cada seis 
meses ou 

menos 

Nunca 

1 
Absorventes 
femininos 
normais 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Absorventes 
femininos ultra 
finos 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Absorventes 
femininos 
noturnos 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Absorventes 
femininos 
internos 

1 2 3 4 5 6 7 

5 
Creme para 
pentear 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Condicionador 
para o cabelo 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Creme Dental 1 2 3 4 5 6 7 
8 Desodorante 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Fraldas 
descartáveis 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
Barbeador 
descartável 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Preservativos 1 2 3 4 5 6 7 

12 
Produtos para a 
higiene do 
bebê 

1 2 3 4 5 6 7 

13 
Protetores 
diários 
femininos 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
Sabonete em 
barra 

1 2 3 4 5 6 7 

15 

Lenços 
umedecidos 
(para higiene 
íntima ou para 
o bebê) 

1 2 3 4 5 6 7 

16 
Sabonete 
líquido 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Shampoo 1 2 3 4 5 6 7 
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Passo 9 
Q9. E quais das categorias de produtos de higiene e beleza da lista abaixo você comprou 
nos últimos três meses? (RM) C 

 

R
O

D
IZ

IA
R

  P
R

O
D

U
T

O
S 

Creme anti rugas / Anti Age (  ) 01 
Coloração/Tintura para cabelo (  ) 02 
Curativos adesivos (Band-aid) (  ) 03 
Enxágüe Bucal (  ) 04 
Escova de dentes (  ) 05 
Fio dental (  ) 06 
Maquiagem (  ) 07 
Perfumes Nacionais (  ) 08 
Perfumes Importados (  ) 09 
Protetor Solar / Bronzeador (  ) 10 
Creme hidratante para mãos e corpo (  ) 11 
Creme/Espuma para barbear (  ) 12 
Creme hidratante facial (  ) 13 
Nenhum dos anteriores (  ) 99 

 
Passo 10 
Q10. Para a limpeza da casa, quais dos produtos da lista abaixo comprou nos últimos três 
meses? (RM) C 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

Amaciante para a roupa (  ) 01 
Sabão líquido para a roupa (  ) 02 
Sabão em pó para a roupa (  ) 03 
Esponjas para lavar louça (  ) 04 
Esponja de aço (“Bombril”) (  ) 05 
Detergente para a louça (  ) 06 
Água sanitária (  ) 07 
Lenços desinfetantes (  ) 08 
Produto de limpeza líquido para o piso (  ) 09 
Removedor de gordura com gatilho para a cozinha (  ) 10 
Produto de limpeza com gatilho para o banheiro (  ) 11 
Produto de limpeza com gatilho multiuso (  ) 12 
Líquido para limpar vidros (  ) 13 
Cera para Piso (  ) 14 
Lustra-móveis (  ) 15 
Desodorante de Ambientes em aerosol (  ) 17 
Desodorante de Ambientes com acionamento manual 
(necessário apertar para sair jato com fragrância) (  ) 18 
Desodorante automático para Ambientes (basta ligar na 
tomada) (  ) 19 
Inseticidas em aerosol / elétrico (  ) 20 
Repelente para mosquitos (  ) 21 
Nenhum dos anteriores (  ) 99 
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Passo 13 
 Neste próximo bloco de perguntas, falaremos um pouco sobre seus hábitos de compra de outros 
tipos de produtos. 
 

Passo 14 
Q12. Da lista abaixo, quais são os artigos que você possui para uso pessoal? (RU por linha) C 

 
 

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

Automóvel/ Caminhonete (  ) 01 
Cartão de débito (  ) 02 
Cartão de crédito (  ) 03 
Máquina de lavar roupas (  ) 04 
Microondas (  ) 05 
Motocicleta (  ) 06 
MP3 Player  (  ) 07 
MP4 Player (  ) 08 
Ipod (  ) 09 
Pen Drive (  ) 10 
Plano de saúde privado (  ) 11 
Programa de milhas (Companhias Aéreas) (  ) 12 
Geladeira com freezer (  ) 13 
Seguro de automóvel (  ) 14 
Seguro de Vida (  ) 15 
TV por assinatura (  ) 16 
TV Plasma ou LCD ou LED (  ) 17 
Máquina Fotográfica Digital (  ) 18 
Computador (  ) 19 
Notebook/ Laptop (  ) 20 
Videogames  (  ) 21 
Videogames portáteis (  ) 22 
Blue Ray  (  ) 23 
Reprodutor de DVD (  ) 24 
Tablet (Ipad / Galaxy / Playbook) (  ) 25 
Nenhum dos anteriores (  ) 98 
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Passo 15 
 Q13. Qual desses remédios você utilizou nos últimos três meses? (RM) C 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 P
R

O
D

U
T

O
S 

Analgésicos (para dores de cabeça e musculares) (  ) 01 
Remédios para a gripe e resfriados / Anti-gripais (  ) 02 
Pastilhas para a garganta (  ) 03 
Relaxante muscular (  ) 04 
Analgésico para dores menstruais (  ) 05 
Spray para dores de garganta (  ) 06 
Antiácidos (  ) 08 
Digestivos (tipo Epocler) (  ) 09 
Complexos/Suplementos vitamínicos (  ) 10 
Laxantes (  ) 11 
Anti-fungos  vaginais (  ) 12 
Xarope para a tosse (  ) 13 
Nenhum dos anteriores (  ) 99 

 
Passo 17 
Q14A.  Você fuma? (RU) 

 
Sim                                    01 
Não                                    02 PULE PARA O PASSO 18 
 

Mostrar Q14B somente se Q14A = Sim.  Se ”Não” =  pular para o passo 18 
 
Q14B. Quantos cigarros você fuma por dia? Anote o número no espaço a seguir 

 
|__|__| cigarros 

 
Passo 18 
 Neste bloco, falaremos um pouco sobre tecnologia. 

 
Passo 19 
Q14. Você tem telefone celular? (RU) 
 

Sim                                    01 
Não                                    02 PULE PARA O PASSO 25 
 

Q16A. É um celular convencional ou um Smartphone? (RU) 
 

Celular convencional                                    01 
Smartphone                                                 02  
Ambos                                                            03 
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Passo 20 
Q15. Que tipo de plano possui de telefone celular? (RM) (espontânea) 
 

Pós-pago com fatura mensal                                                                                01 
Pré-pago com cartão de recarga                                                                    02  
Possuo ambos os planos (pós e pré)                                                                    03  
Pós-pago com fatura mensal com limite pré-estabelecido                                 04 
Sistema Handy/Rádio (tipo Nextel)                                                                    05  
Plano Corporativo                                                                                            06  
Não sei                                                                                                                   07  

 
Q16. Qual é a sua operadora de telefonia celular? (RM) (espontânea) 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 M
A

R
C

A
S 

   Brand lists Brasil 
1 (  ) Claro show brand 
2 (  ) Oi show brand 
5 (  ) Tim show brand 
6 (  ) Vivo show brand 
7 (  ) Nextel show brand 
8 (  ) Brasil Telecom Celular show brand 
9 (  ) Sercomtel Celular show brand 

10 (  ) Telemig Celular / Amazônia Celular show brand 
11 (  ) CTBC Telecom show brand 
15 (  ) Outra show brand 
16 (  ) Não sei show brand 

 

 
Passo 21 
 Q17. Qual/Quais são as marcas do/dos celulares que você possui atualmente? (RM) 
(espontânea) 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 M
A

R
C

A
S 

   
 

    Brasil 

1 Apple (iPhone)   
2 Acer show  
3 Alcatel show  
4 Apple (iPhone) show  
5 Bak show  
6 BenQ-Siemens show  
7 BlackBerry show  
8 Eyo show  
9 Foston show  

10 Gradiente show  
12 Htc show  
13 Huawei show  
14 Intelbras show  
15 LG show  
16 Midi show  
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17 Mirage show  
18 Motorola show  
19 Mox show  
20 Navcity show  
21 Nokia show  
22 Palm show  
23 Powerpack show  
24 Samsung show  
25 Semp Toshiba show  
26 Sharp show  
27 Siemens show  
28 Sony Ericsson show  
29 Vaic show  
30 Venko show  
31 ZTE show  
32 Outra marca show  
98 Não sei show  

 
 

Passo 22 
Q18. Quais são as funções que você possui em seu celular? (RM) C 
Se a resposta da Q18 for = 98, pular para Q20 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 F
U

N
Ç

Õ
E

S 

Acesso à Internet  1 
Acesso ao Email 2 
Jogar jogos online 3 
Jogar jogos offline 5 
GPS 7 
Câmara digital de fotos 9 
Câmara digital de vídeo 11 

Acesso a programação de TV ao vivo 13 

Cartão de memória para armazenar arquivos, fotos, músicas e vídeos 15 

Chat / Instant Messenger (como MSN) 17 

Acesso a redes sociais 18 
Envio de imagens, fotos, MMS 19 
Envio de mensagens de texto, SMS 21 
Gravação de voz/ Gravação digital de conversas 23 

Infravermelho  Bluetooth (conectividade / sincronização com PC) 25 
Músicas  / MP3 27 
Radio 29 
Media player (programa para reproduzir videos) 31 
Nenhuma das anteriores 98 
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Passo 23 
Q19. E quais dessas funções você costuma USAR frequentemente? (RM) 
ENTREVISTADOR: na Q19 só podem ser selecionados opções que também foram na 

Q18. 
 

R
O

D
IZ

IA
R

 F
U

N
Ç

Õ
E

S 

Acesso à Internet  (  )1 
Acesso ao Email (  )2 
Jogar jogos online (  )3 
Jogar jogos offline (  )4 
GPS (  )5 
Câmara digital de fotos (  )6 
Câmara digital de vídeo (  )7 
Acesso a programação de TV ao vivo (  )8 
Cartão de memória para armazenar arquivos, fotos, 
músicas e vídeos 

(  )9 

Chat / Instant Messenger (como MSN) (  )10 

Acesso à redes sociais (  )11 
Envio de imagens, fotos, MMS (  )12 
Envio de mensagens de texto, SMS (  )13 
Gravação de voz/ Gravação digital de conversas (  )14 

Infra-vermelho  Bluetooth (conectividade / sincronização 
com PC) 

(  )15 

Músicas  / MP3 (  )16 
Radio (  )17 
Media player (programa para reproducir videos) (  )18 

Eu não uso nenhuma dessas funções normalmente (  )98 
 
 

Passo 24 
Q20. Você costuma usar o celular para alguma destas atividades ? (RM) (ler) 
 

 
Receber promoções (  )1 
Baixar música (  )2 
Baixar ringtones (  )3 
Receber propagandas (  )4 
Solicitar o horóscopo/ Registrar-se a conteúdos (  )5 
Receber notícias / Newsletters (  )7 
Nenhuma das anteriores   (  )99 
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Passo 25 
Q21. Em que lugares você costuma acessar a internet normalmente? (RM) 

 
Em casa                                                                                         01 
Na escola/universidade                                                                02  
No trabalho                                                                             03  
LAN Houses/Bares                                                                 04 
Lucutorios (only show this answer for Arg and Mexico)            06  
Outros, especificar:                                                                 07  
Não uso internet                                                                  08 PULE PARA Q33 

 
Passo 25A 
Q23A. (cartão 23A) Por favor, diga em que medida você está de acordo com cada uma das 
seguintes afirmações. Utilize essa escala onde 1 significa que discorda totalmente e 5 que 
concorda totalmente. Lembre-se que pode utilizar qualquer número da escala.  (RU por 
linha)  

 

   

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
discordo, 
nem estou 
de acordo 

Concordo 
em partes 

Concordo 
totalmente 

R
O

D
IZ

IA
R

 A
T

R
IB

U
T

O
S 

Minha principal preocupação 
quanto à internet é a segurança 1 2 3 4 5 
A vida deve ser vivida ao 
máximo em todos os momentos 1 2 3 4 5 
As regras da minha família estão 
acima de tudo 1 2 3 4 5 
Sempre compro a marca que mais 
gosto, sem me preocupar com o 
preço que estou pagando 1 2 3 4 5 
Estou acostumado a comer 
rápido, correndo 1 2 3 4 5 
Estaria disposto a pagar mais por 
produtos que não prejudicassem 
ao meio ambiente 1 2 3 4 5 
Faço mais amigos por internet do 
que pessoalmente 1 2 3 4 5 
Faço todas as transações 
bancárias por internet 1 2 3 4 5 
Gosto de ser diferente dos outros 
e me destacar 1 2 3 4 5 
Prefiro fazer compras online a ir 
às lojas físicas. 1 2 3 4 5 

ATENÇÃO ENTREVISTADOR: aplique Q22 a Q26 somente se Q21 = “em casa” (código 01) 
 

Passo 26 
Q22. (cartão 22) Com que frequência você costuma acessar a internet em sua casa? (RU) 
 

Diariamente                                                                       06 
De 4 a 6 vezes por semana                                               05  
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3 vezes por semana                                                           04  
2 a 3 vezes por mês                                                           03 
1 vez por mês                                                                       02  
Menos que 1 vez por mês                                               01  

            
Q23. (cartão 23) Qual é o browser/navegador que você utiliza para acessar a internet em 
sua casa? (RM) 

 
Windows Internet Explorer                                              01 
Mozila Firefox                                                                      02  
Apple Safari                                                                      03  
Netscape Navigator                                                              04 
Opera                                                                                 05  
Flock                                                                                 06  
Google Chrome                                                          07 
Outro: especificar                                                          08  
Não sei                                                                                 09  

 
 

Passo 27 
Q24. Você utiliza banda larga (internet de alta velocidade) em sua casa? (RU) (ler) 
 

Sim                                               01 
Não                                                02  

 
Q25. Você utiliza internet WI-FI em sua casa (internet sem fio)? (RU) 
 

Sim                                               01 
Não                                                02  

 
 

Passo 28 
Q26. Você utiliza banda larga móvel em sua casa (3G)?  (ler) 
 

Sim                                               01 
Não                                                02  

 
 
ATENÇÃO ENTREVISTADOR: aplicar a Q28 somente para quem responder Q21 = no 
trabalho (código 03) 
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Passo 29 
Q28. Com que freqüência você costuma acessar a internet no seu trabalho? (RU) (ler) 
 
          Diariamente                                                                       06 

De 4 a 6 vezes por semana                                               05  
3 vezes por semana                                                           04  
2 a 3 vezes por mês                                                           03 
1 vez por mês                                                                       02  
Menos que 1 vez por mês                                               01  

 
ATENÇÃO ENTREVISTADOR: aplicar Q29 e Q31 somente para quem responder Q21 = na 
minha casa (código 01) ou no trabalho (código 03) 
 
 

Passo 30 
Q29. Em média, quanto tempo por dia você acessa à internet em sua casa e/ou no trabalho?   

 
Horas. Escreva sua resposta no espaço a seguir           Minutos. Escreva sua resposta no espaço a seguir 

 

 

 

 

 
Passo 31 
Q31. Quantas vezes você acessou a internet na última semana em sua casa e/ou no trabalho? 
Escreva sua resposta no espaço a seguir 

 
 
 

 

 
 
 

Passo 32 
Q32. E quais são as redes sociais que você costuma visitar? (RM) 

 
Facebook                                                01 
My Space                                                02  
Sónico                                                            03  
Flickr                                                            04 
Orkut                                                            07  
Outra, especificar:                                    05 |_________________________|_|_| 
Nenhuma                                                06  
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Passo 33 
Nesse último bloco, falaremos um pouco sobre o seu estilo de vida. 

 
Passo 34 
Q33. Para cada uma das atividades do quadro abaixo, por favor, diga com qual frequência 
você realiza cada uma delas.  (RU por linha)C 

 

 
 

 

  

Diariamente Semanalmente 
Cada 

15 dias 
Uma vez 
por mês 

Uma vez a 
cada três 

meses 

Uma vez a 
cada seis 
meses ou 

menos 
Nunca 

R
O

D
IZ

IA
R

 A
T

IV
ID

A
D

E
S 

  

1 Ir a bares e 
restaurantes 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Ir ao cinema 1 2 3 4 5 6 7 

3 Ir ao teatro 1 2 3 4 5 6 7 

4 Escutar Radio 
AM 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Escutar Radio 
FM 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Ir a museus e 
exposições 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Ir a restaurantes 
de comidas 
rápidas  

1 2 3 4 5 6 7 

8 Ler revistas 1 2 3 4 5 6 7 

9 Viajar por lazer 1 2 3 4 5 6 7 

10 Praticar esportes 
(Futebol/ Tenis, 
etc) 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Fazer algum tipo 
de atividade 
aeróbica/ 
ginástica 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Jogar videogames 1 2 3 4 5 6 7 

13 Escutar música 1 2 3 4 5 6 7 

14 Viajar nos fins de 
semana 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Ver/ participar de 
blogs 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Publicar/ 
atualizar blogs 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Jogar jogos 
online 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Ler jornais on 
line 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Ler jornais 
impressos 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Visitar portais de 
notícias 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Comprar on line 1 2 3 4 5 6 7 

22 Baixar música na 
Internet 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Fazer alguma 
dieta alimentícia 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Está fora de casa 
por mais de 8 
horas 

1 2 3 4 5 6 7 
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Passo 36 
Q34. No tempo total que você assiste televisão, qual a porcentagem aproximada de tempo 
que você que destina a TV aberta e qual porcentagem a canais de TV a cabo ou por satélite? 
Por favor, responda nos quadros abaixo. Sua resposta deve somar 100%. 
 
TV aberta   
TV a cabo   

Deve somar 100% 
 

Q35. Com que frequência você visita shoppings? (RU) 
 
Mais que uma vez por semana 1 
Uma vez por semana 2 
Uma vez a cada 15 dias 3 
Uma vez por mês 4 
Uma vez cada 3 meses 5 
Uma vez cada 6 meses 6 
Uma vez por ano 7 
Menor freqüência 8 
Não sabe 9 

 
 
Passo 37 
Q36. Você realizou alguma viagem de avião nos últimos 12 meses? (RU) 
 

Sim                                               01 
Não                                                02 PULAR PARA Q39 

 
 
 

Passo 38 
Q37. Essa viagem foi nacional ou internacional? (RM) 
 

Nacional                                               01 
Internacional                                                02 

 
Q38. Sua viagem foi por motivos pessoais ou por negócios? (RM) 
 

Pessoais                                               01 
Por negócios                                   02 

 
 

Passo 39 
Q39. Você comprou algum pacote turístico nos últimos 12 meses? (RU) 
 

Sim                                               01 
Não                                                02 
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Passo 40 
Q40. Qual é a rede de hiper/supermercados que você compra normalmente? (RM) 
ESPONTÃNEO 

 

R
O

D
IZ

IA
R

 L
O

JA
S 

  Brasil   
Andorinha Hipermercado show (  ) 1  
Assaí show (  ) 2 
Bodega Aurrera   (  ) 3 
Bompreço show (  ) 4 
Carrefour   (  ) 5 
Cadema Dar   (  ) 6 
Changomas   (  ) 7 
Chedraui   (  ) 8 
Comercial Mexicana   (  ) 9 
CompreBem show (  ) 10 
Coto   (  ) 11 
Dia %    (  ) 12 
Disco   (  ) 13 
EKI / Leader Price   (  ) 14 
Extra show (  ) 15 
Grupo Líder show (  ) 16 
Grupo Pão de Açúcar show (  ) 17 
Jumbo   (  ) 18 
La Anonima   (  ) 19 
La Gallega   (  ) 20 
Makro show (  ) 21 
Super Vea   (  ) 22 
Sendas show (  ) 23 
Sonda Supermercados show (  ) 24 
Soriana   (  ) 25 
Superama   (  ) 26 
Supermercados Condor show (  ) 27 
Walmart show (  ) 28 
Sam's Club show (  ) 29 
Autoservicios Chinos   (  ) 30 
Outros (especificar) show (  ) 31 
Eu não faço compras em 
supermercado show (  ) 99 
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Passo 41 

Neste próximo bloco falaremos um pouco sobre seu automóvel. 

 
Passo 42 

 

 
Passo 43 
Q44. Qual é a seguradora do seu carro? (RM) ESPONTÂNEO 

 
    Brasil   

R
O

D
IZ

IA
R

 S
E

G
U

R
A

D
O

R
A

S 

Ituran show (  )1 
BB Seguro Auto show (  )5 
Porto Seguro show (  )8 
Bradesco Seguros show (  )9 
Itaú Seguros show (  )10 
Brasil Seguros show (  )11 
Generali show (  )12 
Hsbc   (  )13 
Liberte Seguros show (  )20 
Mapfre   (  )21 
Mapfre Seguros show (  )22 
Mitsui Sumitomo show (  )23 
Santander   (  )28 
Seguros AIG   (  )30 

Q41. Há quanto tempo você comprou seu carro / caminhonete? (RU) 
 

Menos de 1 ano                                01 
1 a 2 anos                                             02 
3 a 5 anos                                            03 
6 a 8 anos                                            04 
9 a 10 anos                                            05 
Mais de 10 anos                                06 

 
Q42.  Você tem intenção de trocar seu carro / caminhonete ou de adquirir um novo nos 
próximos 18 meses?  (RU) 

 
Sim                                               01 
Não                                                02 

 
Q43. Você tem seguro de carro? (RU) 

 
Sim                                               01 APLIQUE Q44 
Não                                                02 PULE PARA Q45 
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Seguros ING   (  )31 
Sulamérica show (  )32 
Tokio Marina Brasil show (  )33 
Zurich   (  )34 
Zurich Brasil show (  )35 
Allianz show (  )36 
Outras Show (  )38 
Não sei show (  )99 

 
 

Passo 44 
Neste próximo bloco falaremos um pouco sobre serviços bancários. 
 

 
Passo 45 
Q45.Você tem conta em algum banco? (RU)  
 

Sim                                               01 APLIQUE Q46 E Q47 
Não                                                02 PULE PARA Q48 

 

 
 

Passo 46 
Q46. (cartão 46) Quais são os bancos nos quais você opera? (RM)  
 

 
    Brasil 

 

9 (  ) Citibank show 

16 (  ) 
Banco do Brasil-Nossa 
Caixa show 

17 (  ) Banco Itaú-Unibanco show 
18 (  ) Banco Santander-Real show 
19 (  ) Bradesco show 
20 (  ) Safra show 
22 (  ) HSBC show 
23 (  ) Banco Panamericano show 
30 (  ) Hsbc   
34 (  ) Santander   
43 (  ) American Express Bank.   
44 (  ) Outros show 
99 (  ) Não sei show 
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Passo 48 
Neste próximo bloco falaremos um pouco sobre planos de saúde. 
 

 
 

Passo 49 
Q48. Você tem contratado algum serviço de plano de saúde privado (Não sindical)? (RU) 
 

Sim                                               01 APLIQUE Q49 
Não                                                02 PULE PARA Q50 

 

 
Passo 50 
Q49. (cartão 49) Com que empresa tem contratado o serviço de plano de saúde privado (Não 
sindical)? (RU) 

 
 
    Brasil 

R
O

D
IZ

IA
R

 A
T

R
IB

U
T

O
S 

1 (  ) Amil 
sho

w 

2 (  ) DixAmico 
sho

w 

3 (  ) Greenline 
sho

w 

4 (  ) Intermédica 
sho

w 

5 (  ) Medial Saúde 
sho

w 

Passo 47 
Q47. (cartão 47) Qual dos seguintes serviços ou produtos financeiros você tem contratados 
com instituições bancárias? (RM) 

 
 

Conta poupança                                                                         01 
Conta Corrente                                                                          02 
Fundo de investimento                                                                         03 
CDB (título de renda fixa, com rentabilidade pré ou pós fixada)        04 
Crédito estudantil                                                                         05 
Crédito Hipotecário                                                                         06 
Crédito Pessoal                                                                                     07 
Seguro de Carro                                                                          08 
Seguro de Vida                                                                                     09 
Seguro para o lar                                                                          10 
Cartão de Crédito                                                                         11 
Outra: especificar                                                                          12 |_______|_|_| 
Nenhuma                                                                                      99 
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6 (  ) Santamália 
sho

w 

7 (  ) Unimed 
sho

w 

8 (  ) Transmontano 
sho

w 

9 (  ) 
Ameplan Assistência 
Médica 

sho
w 

10 (  ) Cruzeiro do Sul 
sho

w 

11 (  ) Golden Cross 
sho

w 

12 (  ) 
Notredame Seguro 
Saúde 

sho
w 

13 (  ) Santa Helena 
sho

w 

14 (  ) Saúde Beneficência 
sho

w 

15 (  ) Sulamérica 
sho

w 

16 (  ) Porto Seguro 
sho

w 

17 (  ) Bradesco Saúde 
sho

w 
21 (  ) OMINT  

33 (  ) Outros 
sho

w 

99 (  ) Não sei 
sho

w 
 
 

Passo 51 
Neste próximo bloco falaremos um pouco sobre sua família 
 

 
Passo 52 
Q50. Você tem filhos?  (RU) 
 

Sim                                               01 APLIQUE Q51 E Q52 
Não                                                02 PULAR PARA Q53 

 
 

Passo 53 
Q51. Considerando todos os seus filhos, qual é a idade dos seus filhos? (RM) 
 

Menos de 6 meses                                01 
Entre 6 meses e 11,9 meses                    02 
01 ano                                                       03 
02 anos                                                        04 
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03 anos                                                       05 
04 anos                                                        06 
Entre 5 a 9 anos                                07  
Entre 10 a 12 anos                                08  
Entre 13 a 15 anos                                09  
Entre 16 a 18 anos                                 10  
Mais de 18 anos                                11  
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Passo 54 
Q52.  Que marca de fraldas utiliza para seus filhos de até 4 anos? (RM) 

 
    Brasil 

R
O

D
IZ

IA
R

 A
T

R
IB

U
T

O
S 

1 (  ) Personal Babe show 
2 (  ) Pampers Supersec show 
3 (  ) Pampers Total Confort show 
4 (  ) Pampers Noturna show 
5 (  ) Turma da Mônica Soft Touch show 
6 (  ) Turma da Mônica Tripla Proteção show 
7 (  ) Turma da Mônica Noturna show 
8 (  ) Johnson's Babe Ultra Seca show 
9 (  ) Dengo show 

10 (  ) Capricho show 
11 (  ) PomPom show 
12 (  ) BioFral show 
13 (  ) Babe Loonee Tunes show 
14 (  ) Cremer show 
15 (  ) Sapeca show 
16 (  ) Huggies show 

 
Passo 56 
Neste próximo bloco falaremos um pouco sobre sua saúde. 

 
Passo 57 
Q53. Muitas pessoas experimentam pequenas perdas de urina ao tossir, rir, quando fazem 
exercícios, etc., ou por qualquer outro motivo, não conseguem chegar ao banheiro 
suficientemente rápido. Poderia nos dizer se você tem esse tipo de perda, mesmo que sejam 
pequenas gotas? (RU) 
 

Sim                                               01 
Não                                                02 PULE PARA Q60A 

 
 

Passo 58 
Q54. (cartão 54) Com que frequência acontecem às perdas de urina? (RU) 
 

Todos os dias                                                 01 
Quase todos os dias (5-6 vezes por semana)    02 
De 2 a 3 vezes por semana                          03 
Só 1 vez por semana                                       04 
1vez a cada 10 dias                                      05 
1 vez a cada 15 dias                                       06 
1 vez a cada 3 semana                                      07 
1 vez por mês                                                  08 
Menos frequentemente                                     09 
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Passo 60 
Q60A. Abaixo está mais uma série de frases. Gostaria que você nos dissesse o quanto você 
concorda ou discorda com cada uma das seguintes frases. Utilize esta escala onde 1 significa 
discorda totalmente e 5 que concorda totalmente. Lembre-se que pode usar qualquer número 
da escala. (RU por linha) C 
 

 
 
Q60B. (cartão 60) Qual é a probabilidade de que nos próximos 12 meses você viaje em 
um cruzeiro em suas férias? (RU) 
 

Definitivamente irei viajar                                               01 
Provavelmente irei viajar                                                02 
Não tenho certeza se irei viajar                                   03 
Provavelmente não irei viajar                                                04 
Definitivamente não irei viajar                                   05 

 
  

  
Discordo 

Totalmente 

Discordo 
em 

partes 

Não 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo 
em partes 

Concordo 
totalmente 

R
O

D
IZ

IA
R

 F
R

A
SE

S 

Usualmente sou o primeiro em provar 
as novidades.  1 2 3 4 5 
Prefiro gastar meu dinheiro em 
diversão, sair com amigos ou família 
que gastar em bebidas e alimentos. 1 2 3 4 5 
Quando quero saber sobre qualquer 
assunto, a internet é a primeira fonte de 
informação que busco. 1 2 3 4 5 
Quando não acesso as redes sociais, me 
sinto sozinho.  1 2 3 4 5 
Saber a composição e os ingredientes 
dos produtos pode mudar meu consumo 
de determinadas marcas 1 2 3 4 5 
Se um dia não me conecto, é como se o 
dia não estivesse completo.  1 2 3 4 5 
Sou uma pessoa atenta as tendências e 
inovações de produtos.  1 2 3 4 5 
Mudo de celular somente quando o meu 
deixa de funcionar 1 2 3 4 5 
Uso mais a rede social que o email  1 2 3 4 5 



 

 

143

Q60C. Abaixo está mais uma série de frases. Gostaria que você nos diga em que medida 
está de acordo com cada uma das seguintes frases. Utilize esta escala onde 1 significa 
discorda totalmente e 5 que concorda totalmente. Lembre-se que pode usar qualquer 
número da escala. (RU por linha) C 

 

  
Discordo 

totalmente 

Discordo 
em 

partes 

Não 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo 
em partes 

Concordo 
totalmente 

R
O

D
IZ

IA
R

 F
R

A
SE

S 

  Se preciso de alguma coisa, prefiro 
comprar a crédito a esperar para comprar 
à vista.  1 2 3 4 5 
  Gosto de visitar várias lojas antes de 
fazer uma compra.  1 2 3 4 5 
  No meu dia a dia, não me imagino sem 
um cartão de crédito.  1 2 3 4 5 
Acredito que minha vida será melhor no 
futuro.  1 2 3 4 5 
Nas minhas horas de folga, o que mais 
gosto é ficar em casa.  1 2 3 4 5 
Na minha vida, o trabalho vem sempre 
em primeiro lugar.  1 2 3 4 5 
Para progredir materialmente, estou 
disposto a sacrificar o tempo com a 
minha família.  1 2 3 4 5 
Me faz bem ser reconhecido como 
alguém bem-sucedido economicamente.  1 2 3 4 5 
Um casamento não está completo quando 
não se tem filhos.  1 2 3 4 5 
 As mulheres têm mais capacidade para 
cuidar da casa do que para trabalhar fora.  1 2 3 4 5 
A religião tem um papel importante na 
minha vida.  1 2 3 4 5 
Confio no nosso governo 1 2 3 4 5 
Aparência é fundamental para ter sucesso 
na vida  1 2 3 4 5 
Procuro manter uma alimentação 
saudável e balanceada.  1 2 3 4 5 
Faço tudo que posso para cuidar do meu 
corpo  1 2 3 4 5 
Procuro usar produtos 
biodegradáveis/não poluentes.  1 2 3 4 5 
 
 
 

FIM DO QUESTIONÁRIO 


