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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, autarquia federal vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, realiza há 15 anos pesquisas de opinião com o 
objetivo cumprir sua missão institucional e empreender ações de melhoria contínua no seu relacionamento com a 

sociedade, por meio do aprimoramento dos seus processos, produtos e serviços. 

Essas pesquisas, além de oferecer mais subsídios para identificar a percepção dos clientes diretos e da sociedade, 
contribuem para o aperfeiçoamento dos processos finalísticos da Instituição e permitem a criação de novos 
indicadores de gestão. Vale ressaltar que alguns dos principais indicadores presentes no Contrato de Gestão do 

Inmetro são coletados através de pesquisas de opinião. 

Apesar da longa trajetória na realização de pesquisas, até 2009 o Inmetro terceirizava a contratação destes serviços, 
e tentava que todas as suas demandas fossem consideradas. No entanto, por não conduzir todo o processo de 

pesquisa e tendo esta sido iniciada, a margem de manobra do Instituto mostrava-se bastante limitada. 

No final deste mesmo ano, a Divisão de Gestão Corporativa (Dgcor) identificou o software QuestManager® que, 

além de dispensar o uso de outros programas para operacionalização de estudos e pesquisas, permite ao detentor da 
sua licença conduzir todo o processo de pesquisa, desde sua concepção com a elaboração dos questionários ao 
tratamento dos resultados alcançados. O QuestManager® atua como uma plataforma, através do gerenciamento de 
todas as etapas de uma pesquisa, além de armazenar todo o histórico daquelas já realizadas.  

Com isso, a Dgcor passou a conduzir e centralizar boa parte das pesquisas de opinião no âmbito do Inmetro. Além 
das vantagens econômicas associadas ao uso do software, pois seu custo é significativamente inferior àquele 
observado quando da contratação do serviço de pesquisa externa como será evidenciado nas próximas seções, essa 
mudança de paradigma permitiu aos técnicos do Inmetro, em particular aqueles alocados na Dgcor, internalizar todo 

o conhecimento a respeito das etapas para a realização das pesquisas de opinião.  

2. O QUESTMANAGER® 

O QuestManager® é um software desenvolvido pela empresa Domustec para a realização de pesquisas corporativas 
e acadêmicas. Atualmente, esse software vem sendo utilizado por alguns dos maiores institutos de pesquisa do 

mundo. Seu grande diferencial é concentrar todas as etapas de um estudo quantitativo e funcionar totalmente via 
internet – desde a programação do questionário até a obtenção dos relatórios gráficos dos resultados –, mesmo 
quando há o uso de call-centers. Adicionalmente, sua operação online permite o controle em tempo real de todo o 
processo de pesquisa. Outra característica importante do software é sua interface gráfica, bastante amigável mesmo 

para pessoas que não tenham nenhuma formação na área tecnológica. 

Uma das inovações trazidas pelo software são suas medidas de segurança, ao evitar que empresas e institutos de 
pesquisa tenham os resultados de seus estudos comprometidos por parte de indivíduos mal intencionados que 
buscam criar falsos perfis (ou fantasmas) para tentar responder às pesquisas em curso, agindo de forma antiética. O 

QuestManager® possibilita a aplicação destes questionários com opções de bloqueios contra possíveis tentativas de 
respostas não confiáveis, sobretudo quando da realização de pesquisas online (onde o entrevistado recebe, por email, 
o questionário e/ou responde às perguntas diretamente no site da empresa).  

Outras medidas de segurança do software merecem destaque como a gravação de cookies para evitar a dupla 
participação através de um mesmo computador, os filtros que interceptam mais de uma participação com o mesmo 
IP e o CAPTCHA, sistema que pede ao usuário que digite um código alfanumérico antes de iniciar a pesquisa, 
considerado como um dos melhores e mais eficazes modos de evitar participações sequenciais e em massa 
realizadas por robôs. O software também oferece dispositivos inteligentes antifraudes como, por exemplo, a 

possibilidade de encerrar a pesquisa – por meio de “questões filtro” que aparecem aleatoriamente em diferentes 
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pontos do questionário. Caso o entrevistado esteja participando da pesquisa de forma displicente, não estará atento 
ao preenchimento solicitado na “questão filtro” e, consequentemente, vai errar a marcação esperada pelo sistema. 

Nesse caso, a entrevista é descartada automaticamente por conta da resposta incoerente. 

3. IMPACTOS DO QUESTMANAGER® NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA REFERENTE AO MRC 
PARA BIOETANOL 

A Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci) do Inmetro desenvolveu materiais de referência 
certificados (MRC) para bioetanol com o objetivo atribuir valor às propriedades físico-químicas do álcool 
combustível, validar seus métodos de medição e garantir a qualidade de seus processos, fundamentais para assegurar 
a confiabilidade metrológica. A fim de dimensionar a utilidade deste novo produto e sua aceitação no mercado, a 
Dgcor promoveu pesquisa junto a 80 laboratórios que realizam testes para os parâmetros físico-químicos do 

bioetanol e usinas produtoras de álcool combustível entre abril e maio de 2010. 

O custo desta pesquisa com o uso do software QuestManager® pode ser medido a partir do número de questionários 
finalizados. Cabe frisar que o Inmetro adquiriu por R$ 40 mil, no início de 2010, um pacote que lhe dava direito a 
realizar 10.000 pesquisas ao longo do ano. Assim, o custo unitário de cada pesquisa é de R$ 4,00 sendo que a 
pesquisa referente ao MRC para bioetanol apresentou um custo estimado de R$ 348,00 não considerando os custos 

das ligações realizadas a partir do Inmetro. Para incluí-los, é necessário levar em conta as seguintes informações:  

• 90% das ligações para laboratórios e usinas foram direcionadas para telefones fixos; 

• O custo unitário (por minuto) mais elevado das ligações interurbanas cobradas pela Embratel3, responsável 
pelo fornecimento dos serviços de telefonia ao Inmetro, é de R$ 0,72 para telefones fixos e R$ 1,97 para 
telefones celulares; e 

• O tempo médio de cada ligação foi de 44 minutos, conforme informações extraídas do próprio 
QuestManager®. 

Com base nestas informações, o custo das ligações realizadas para a consecução da pesquisa perfez R$ 7.353,81 
mesmo não considerando a remuneração dos técnicos do Inmetro (homem-hora) que participaram deste processo. 
Assim, para se obter o custo total da pesquisa em questão, basta somar este valor aos custos com o uso do 

QuestManager®, o que totaliza um montante de R$ 7.701,81.  

Caso esta mesma pesquisa tivesse sido contratada junto a um instituto de pesquisa independente, conforme 
informações coletadas no final de 2009 pela Dgcor, seu custo seria de R$ 20.800,00 o que representaria 2,7 vezes 

mais do que o custo apurado. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de pesquisas por meio digital, além de ser mais barata, proporciona ao gestor respostas rápidas nas 
mais diversas situações, constituindo-se em um ambiente privilegiado para a busca de informações e formulações de 
soluções. Além disso, o meio digital favorece a interação com os clientes, colaborando para que o público-alvo de 
cada pesquisa seja mais bem compreendido e proporcionando ao gestor novos parâmetros para a mensuração da 

satisfação dos seus clientes e para a redefinição dos produtos e serviços de sua organização. 

A economicidade promovida pela adoção do QuestManager® por parte do Inmetro pôde ser demonstrada neste 
trabalho que apontou, com base em apenas um estudo de caso, o potencial de recursos que podem ser conservados 
com a realização de todo o processo de pesquisa dentro da organização, assim como a otimização do tempo dos 

técnicos envolvidos nesse processo. Além disso, ao internalizar todas as etapas do processo de pesquisa, a Dgcor 
colabora com o fortalecimento da imagem do Inmetro enquanto instituição reconhecida pela busca incessante pela 
excelência e, principalmente, torna-se apta a implantar inovações de natureza incremental no próprio processo de 

realização de pesquisas, trazendo benefícios a toda a organização.  
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