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«O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido
“como a técnica de investigação composta por um número mais ou
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas,
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”.
Assim, nas questões de cunho empírico, é o questionário uma
técnica que servirá para coletar as informações da realidade, tanto
do empreendimento quanto do mercado que o cerca, e que serão
basilares (…). O mesmo autor supracitado (p. 128/129) apresenta
as seguintes vantagens do questionário sobre as demais técnicas de
coleta de dados: a) possibilita atingir grande número de pessoas,
mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa,
já que o questionário pode ser enviado pelo correio; b) implica
menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o
treinamento dos pesquisadores; c) garante o anonimato das
respostas; d) permite que as pessoas o respondam no momento em
que julgarem mais conveniente; e) não expõe os pesquisadores à
influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. Lado
outro, ele aponta pontos negativos da técnica em análise: a) exclui
as pessoas que não sabem ler e escrever, o que, em certas
circunstâncias, conduz a graves deformações nos resultados da
investigação; b) impede o auxílio ao informante quando este não
entende corretamente as instruções ou perguntas; c) impede o
conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que pode
ser importante na avaliação da qualidade das respostas; d) não
oferece a garantia de que a maioria das pessoas devolvam-no
devidamente preenchido, o que pode implicar a significativa
diminuição da representatividade da amostra; e) envolve,
geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, porque é
sabido que questionários muito extensos apresentam alta
probabilidade de não serem respondidos; f) proporciona resultados
bastante críticos em relação à objetividade, pois os itens podem ter
significados diferentes para cada sujeito pesquisado. Num olhar
talvez tendencioso à escolha do questionário, parece que os pontos
fracos trazidos devem servir não para desestimular o uso de tal
técnica, mas, sim, para melhor direcionar a condução dela, tanto na
escolha de questões, como de universo dos pesquisados. Um ponto
de extremada relevância, entre os aspectos positivos, é, sem dúvida,
o baixo custo do questionário, já que os seus utilizadores são público
que já tem significativas despesas com os estudos e certamente não
poderiam arcar com quantias elevadas para desenvolvimento de suas
pesquisas. Neste aspecto financeiro, então, o questionário seria um
democratizador da pesquisa.»
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