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São Paulo, 7 de Outubro de 2018
Prezado Associado da ESOMAR,
Sou candidato ao Conselho da ESOMAR no período 2019-2020 e desejo que
você me conheça melhor e me considere merecedor de seu voto.
Minha vida toda foi dedicada à realização de pesquisas e inteligência de
marketing ajudando dirigentes de empresas e governantes a tomarem decisões
relevantes. Começando muito cedo, passei por todos os passos do
aprendizado da profissão, desde o trabalho como entrevistador, depois o de
verificador, supervisor, tabulador, moderador, analista e gerente de projetos
antes de criar minha própria empresa, a Demanda, em 1967.
Naquela época era estudante de Administração na EAESP-FGV e já tinha
completado a Escola Superior de Propaganda. Apesar de todas as incertezas
que cercam a atividade empresarial no Brasil, com ajuda de bons
colaboradores, consegui manter a Demanda ativa, inovadora, lucrativa e ética
por mais de 51 anos. Já realizamos, com sucesso milhares de projetos em 20
países, para mais bem de 800 clientes satisfeitos. Somos respeitados como
empresa excelente por clientes de todo o mundo. Antigos colaboradores
descrevem a Demanda como “uma escola de pesquisa“ porque ela deu origem
a mais de 30 outras empresas.
Por cerca de 10 anos fui professor universitário de pesquisa na EAESP-FGV,
ESPM e FAAP. Aprendi e utilizei métodos e técnicas inovadoras com clientes e
parceiros da Demanda nos EUA, Itália, França, Austrália, Índia, México e
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Argentina. Entre as várias especializações orgulho-me de ter estudado na
Harvard Business School, em Boston.
Como antigo presidente da ABIPEME e vice-presidente da ABEP, ajudei a
organizar alguns eventos no Brasil, além de replicar o que vi lá fora para os
pesquisadores brasileiros.
Tenho forte interesse no desenvolvimento de associações profissionais e isso
em levou a ocupar a presidência ou vice-presidência da ABIPEME, ABEP,
ABEMD,

CRA-SP

e

CFA.

Atualmente

sou,

também

vice-presidente

administrativo do CRA-SP, uma organização com 68 mil profissionais e 8 mil
empresas associados.
Em 2017 a ABEP homenageou-me com o título de “Administrador Notável”,
uma honraria de qual muito me orgulho. Neste mesmo ano publiquei o livro
“Histórias Vivas da Pesquisa de Mercado – Como Manter Uma Marca Ativa Por
Mais de 50 Anos”. Esse livro conta a trajetória da atividade de pesquisa no
Brasil, valorizando a experiência de antigos colaboradores.
A minha candidatura ao Conselho da ESOMAR foi estimulada por alguns
membros da diretoria da ABEP que consideram muito importante ter uma
representação brasileira naquela entidade. Ao longo dos anos tenho
participado das conferências da ESOMAR e apresentei diversos artigos.
Aprendi muito nesses eventos, além de estabelecer a comunicação direta com
alguns dos mais importantes profissionais do setor, de todo o mundo.
Desejo ser a sua voz de brasileiros e latino americanos na ESOMAR,
aportando à entidade os interesses comuns. Sei que o preço elevado das
conferencias é empecilho à participação. Sei que a tradução simultânea ao
português e espanhol pode ajudar muitos de nós. É conveniente o
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estreitamento das relações da ESOMAR com as associações de cada país,
para proteção das atividades de pesquisa contra ameaças de restrições e
censuras. É, sobretudo, importante o intercambio de ideias e acesso às
tendências da sociedade 4.0 e as transformações exponenciais no mundo
digital dos negócios.

Se você me considerar merecedor de seu voto peço que vote
apenas no meu nome ou então apenas nos candidatos que você
conheça pois assim terei mais oportunidade de ser eleito.

Desejo expressar os meus mais sinceros agradecimentos aos padrinhos
(sponsors) de minha candidatura:
 Felipe Mendes – General Manager Latam- GfK – São Paulo, Brasil
 Joanne Robibbaro – SVP-General Manager- LRW Lieberman Research
Worldwide- Los Angeles- USA
 Ricky Xie – Board Director -Hycon Research -Shanghai , China
 Ivor Stocker – President - Global Market Research – Londres, UK
 Sukit Tanskul – CEO - Custom Asia –Bangkok, Tailândia

Silvio Pires de Paula
Rua da Consolação, 1992-4º. São Paulo-SP
silvio@demanda.com.br

www.demanda.com.br
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