
 
 

A ética na pesquisa 
   

 

Discussão 

Discutimos muito o fato de estarmos na era da informação. A quantidade de dados a disposição 

dos profissionais de marketing é tão grande que permite análises muito detalhadas de produto 

ou mercado. Uma tomada de decisão hoje dificilmente é feita sem uma pesquisa ou análise.  

Entretanto, esta profusão de dados tambem permite que se utilize parte ou viés que beneficie 
um negócio. 

O profissional de marketing e pesquisa tem como obrigação entender a metodologia que gerou 

os dados de sua análise. Dados estatísticos são o resultado de uma medida, ou seja, o método 

e o projeto dessa medida. Toda pesquisa se inicia com o que deve ser medido, quais perguntas 

foram formuladas, a margem de erro aceitável (inversamente proporcional ao custo), a 

metodologia para coleta dos dados, significância  dos resultados. Daí para frente, a postura 

ética é chave no momento da utilização dos resultados. 

Na coleta de dados, as limitações são bastante conhecidas: 

1. Especificação: o erro máximo que pode ser cometido. As pesquisas utilizam, como 

padrão um nível de confiança de 95%, indicando que há 95% de chance de o resultado 

da pesquisa amostral refletir o mesmo resultado para toda a população. Este padrão de 

95% é utilizado porque permite um elevado nível de confiança com base em um 

tamanho de amostra pequeno. A partir daí, qualquer ponto percentual adicional 

aumenta exponencialmente o tamanho necessário da amostra, até o limite de 100% 

(censo completo). 
2. Projeto: confiabilidade desejada ao menor custo possível.  

a. Eficiência: refere-se à comparação de diferentes tipos de amostra. Uma amostra 

é mais eficiente que outra se trouxer resultados com um nível de confiança 

superior aos demais. Visto que o nível de confiança de uma amostra está 

diretamente relacionado ao seu tamanho e ao custo de aplicação da pesquisa, 

diz-se também que uma amostra é mais eficiente se, a um mesmo custo, trouxer 

resultados mais precisos que as demais; 

b. Correção: quando as medidas superestimadas e as subestimadas forem 

compensadas entre os membros da amostra”, minimizando os vieses. Por 

exemplo, uma pesquisa realizada apenas online não pode refletir o estrato 

completo da população porque nem todos tem acesso á internet. 

3. Avaliação: procedimentos utilizados para a comparação de resultados. O trabalho 

estatístico determina que tipo de informação deve ser utilizada para a finalidade do 

problema em estudo e calcula se a informação desejada pode ser obtida a um custo 
razoável.  

Uma questão ética: usos e abusos da estatística 

A estatística é utilizada atualmente em todos os segmentos de mercado e é muito fácil  tomar 

como corretos os resultados de uma pesquisa aonde o pesquisador que a desenvolveu não se 
preocupou com os procedimentos metodológicos. Tipicamente, encontramos os seguintes:  



 
 

1. Pequenas amostras ou amostras tendenciosas 
2. Estimativas feitas por suposição 
3. Porcentagens distorcidas 
4. Cifras parciais 
5. Distorções deliberadas 
6. Perguntas tendenciosas 
7. Gráficos enganosos 
8. Pressão do pesquisador 

Não é de hoje que se aborda este tema. De um estudo de Adriano Pasqualotti (UPF), cita-se 

que “há cerca de um século, o estadista Benjamin Disraeli disse: Há três tipos de mentira: as 

mentiras, as mentiras sérias e a estatística. Até porque se os números não mentem, os 
mentirosos forjam os números.”  

Consistentemente falamos que o papel aceita qualquer coisa. Muitos profissionais que abusam 

da estatística o fazem por descuido ou ignorância, mas há outros cujos objetivos pessoais dão 
ênfase aos dados que lhes são favoráveis. 

Na publicidade, isto se torna ainda mais sensível com experimentos: os dados amostrais podem 

muitas vezes ser obtidos pela observação de elementos pré-selecionados de uma população 

(viés de amostra). Outras vezes, se manipulam as circunstâncias para obter dados amostrais. A 

preparação e a apresentação dos resultados está diretamente correlacionada á postura ética do 

pesquisador que deve manter os dados íntegros.  

Da mesma forma, quando os clientes contratam pesquisas de marketing,  tem a 

responsabilidade de divulgar de modo completo e preciso os resultados da pesquisa, e utilizá-

las de maneira ética. É aqui talvez aonde tenhamos o maior número de casos aonde a ética é 

questionada. Quando participei ativamente do CONAR, em todas as sessões, sem excessão, 

havia ao menos uma ação aonde um anunciante ou consumidor requeria a suspensão de um 
anúncio por uso distorcido ou parcial de dados de pesquisa. 

É natural que tenhamos um tempo e espaço limitados na propaganda aonde não se pode 

publicar um estudo ou base completa de dados que serviram de alicerce ao RTB (do Inglês, 
Reason To Believe, ou fator chave que torna o discurso crível).  

Entretato, cabe ao anunciante deixar este conteúdo base disponível seja online ou de alguma 

forma que permita a consulta. Isto ainda tem o benefício de tornar o discurso de marketing 
mais crível e mostra seriedade deste anunciante.   
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