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Pesquisa de Mercado 

Tudo o que você precisa saber para construir uma em 5 
passos!
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Introdução

Em 28 anos de existência da EJA é fácil apontar o serviço que mais foi 
vendido, e de longe a pesquisa de mercado foi esse serviço, parte disso se dá 
pela adequação da pesquisa em qualquer situação/panorama das empresas 
atendidas. 

Se uma empresa pensa em aumentar suas operações ela precisa entender 
se há mercado para isso, se um empreendedor pensa em abrir uma empresa 
ele deve entender todo o panorama que vai enfrentar, enfim, a pesquisa de 
mercado é a verdadeira carta coringa na gestão, no decorrer do conteúdo 
vamos explicar como se ela se adequa às necessidades das empresas, quais 
seus tipos e como construí-la.

Uma coisa é certa, a pesquisa de mercado é fator determinante para o 
sucesso de uma empresa, porquê ela lida diretamente com o entendimento 
da empresa do ambiente que a cercal, e permite entender o público de uma 
maneira extremamente assertiva. 

Pesquisa de Mercado



Do que se trata a Pesquisa
de Mercado?

Capítulo 1
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O que é a Pesquisa de 
Mercado?

A pesquisa de mercado é a representação da situação do mercado, ela 
fornece as informações, oportunidades e panorama geral do que se foi 
analisado, ela consiste, basicamente, na coleta, análise e relatório de 
dados. Sendo indispensável para qualquer tomada de decisão dentro de uma 
empresa.

Para reforçar a importância dela, vamos repassar um dado bem 
interessante, no último triênio (2016-2018) o número de empresas fechadas 
foi maior do que o número de empresas que abriram, parte disso se dá pela 
situação da econômica do nosso país, mas, parte dos problemas enfrentados 
por essas empresas poderiam ser resolvidos com pesquisas de mercado. 

Cada tipo de pesquisa fornece a resposta para o empreendedor em suas 
respectivas situações. Com este Ebook você saberá como e quando utilizar 
cada uma das pesquisas, obtendo as informações necessárias para alcançar o 
sucesso do seu negócio. 

Pesquisa de Mercado
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Como a falta de uma
pesquisa de mercado
impacta negativamente o 
resultado da empresa?

“46% dos empreendedores afirmam ter iniciado o 
negócio sem conhecer os hábitos de consumo dos 
clientes nem o número de consumidores que teriam. 
Outros 39% ignoravam qual o capital de giro 
necessário para abrir a empresa e 38% não sabiam 
quantos concorrentes enfrentariam.” 

Estes foram os principais causadores de fechamento 
de empresas no Brasil segundo pesquisas realizadas 
pelo Sebrae, e dentro desses três fatores, dois 
poderiam ser resolvidos com pesquisas de mercado. 

Em empresas que continuam no 
mercado… 

Gastos em marketing que não trazem retorno 
algum, aumentos de preço não condizentes com o 
público-alvo, abertura de novas unidades em locais 
que não são acessadas pelo público-alvo, falta de 
conhecimento do posicionamento do concorrente,  
expansão de atividades sem retorno, entendimento 
da satisfação da atual cartela de clientes.  

Pode parecer extremamente intuitivo e claro, mas, 
quando falamos de gestão, é extremamente 
imprudente tomar qualquer ação dentro de um 
negócio com a ausência de dados e com um mercado 
tão competitivo os erros são punidos com aquela 
primeira informação trazida pelo Sebrae, a morte do 
negócio. 

Pesquisa de Mercado



Quais os tipos de 
pesquisa?

Capítulo 2
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Tipos de pesquisa

Como falamos anteriormente, existem pesquisas 
para todo tipo de situação e para qualquer 
objetivo, sabendo disso não há mais motivos para 
dar um tiro no escuro e tomar ações sem as 
informações necessárias.

Antes de definir qual o tipo de pesquisa se encaixa 
na situação é extremamente entender, qual o 
objetivo que você quer alcançar? Quer abrir um 
negócio com uma maior assertividade? Quer 
expandir seus serviços ou linhas de produto? Vai 
aumentar seu preço? Enfim, siga o roteiro:  ‘’Qual é o 
meu próximo passo?’’ e defina a melhor fonte de 
informação para validar este passo. 

Pesquisa de preço

Um dos principais fatores determinantes para o 
sucesso ou insucesso de uma empresa é o preço que 
ela exerce dentro do mercado, a pesquisa de preço 
fornece um embasamento mais assertivo para a 
utilização de um preço competitivo, assegurando 
que a cartela de clientes esteja sempre em 
estabilidade. Este tipo de pesquisa é extremamente
necessária para empresas em que a marca é fator
indeterminante para consumo, como no caso dos 
produtos commoditiezados (segmentos em que a 
força da marca é irrelevante).

Pesquisa de Mercado
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Viabilidade de negócio

Para negócios em abertura os dados são 
extremamente importantes, com eles será possível 
entender mais sobre a demanda e o quanto ela 
pode ser explorada, facilitando o desenvolvimento 
da abertura. Ela permite que haja também, uma 
projeção da demanda do negócio. 

Pesquisa de concorrentes

Conhecer o concorrente é extremamente
importante no mercado atual, qual o diferencial
levado por ele a o mercado? Quais suas principais
ações nos últimos períodos de tempo? Quais as 
principais falhas do seu negócio?Entendendo isso é 
possível traçar um posicionamento competitivo
dentro do mercado.

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
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Pesquisa de ponto

Em nossa experiência com consultorias ja
conhecemos um grande número de empresas que
foram abertas em local errado, fora do local de 
consumo padrão do público-alvo e no meio de 
concorrentes com maior tempo de mercado, Isso
prejudica muito o marketing mix, quase como uma
doença terminal da empresa, caso os canais de 
promoção não cubram esse gap ou não haja outra
praça. 

Hábitos de consumo

Este tipo de pesquisa é muito interessante, 
permite que a empresa entenda melhor seu público-
alvo, como o perfil demográfico, frequência de 
consumo, disposição à pagar, Ela é essencial para 
todo negócio e possbilita com que a empresa inove
cada vez mais, focando no seu cliente. 

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
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Testes A/B

Um dos modelos mais sensacionais de pesquisa 
que surgiram nos últimos tempos foi o teste a/b, ele 
apareceu graças ao modelo ágil das startup’s, 
permite a um empreendendor entender a real 
assertividade que uma ação pode ter, de uma 
maneira extremamente rápida e dinâmica! 

Ela consiste em basicamente, testar algumas 
promoções com um público-alvo, por exemplo, 
suponha que um empreendedor tenha dúvida em 
uma nova promoção para seu público, ele lança 
duas promoções para o mesmo perfil 
segmentado, no mesmo período de tempo e 
observa qual delas surtiu mais efeito, isso pode ser 
aplicado à diversas ações de uma empresa, 
possibilita um feedback muito rápido por parte do 
público e traz um custo muito menor ao 
empreendedor. 

Pesquisa de Mercado

Aqui é um espaço
reservado para 

alguma imagem ou
multimídia :D



Sobre as origens dos 
dados...

Capítulo 3
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Coletando os dados 

Quando falamos de pesquisa existem basicamente 
duas maneiras de coletar os dados, utilizando 
dados já existentes ou coletando dados nunca antes 
coletados.

O que os difere são os canais de coleta e a 
finalidade de cada um deles. Por mais que existam 
duas maneiras de coleta uma não exclui a outra, pelo 
contrário, devem ser utilizados juntos visando um 
resultado mais assertivo. 

No decorrer do capítulo descrevermos a melhor 
maneira de se coletar em cada uma das maneiras 
com os prós e contras de cada uma. 

Pesquisa com dados primários

Neste modelo de coleta são utilizados dados nunca 
antes coletados. São coletados com o intuito de 
responder a o objetivo levantado na pesquisa 
(vamos falar mais sobre definição de objetivos no 
decorrer do material). 

Este método se torna extremamente assertivo pois 
consegue repassar com segurança o real panorama 
do que se foi investigado, sendo a principal força 
deste método, além dos dados serem extremamente 
atualizados.

Como ponto negativo da pesquisa primária, surgem 
o tempo e recursos alocados na coleta de dados, 
além do risco de acesso à informação, definição de 
amostra e público(s)-alvo correto(s).

Pesquisa de Mercado
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Pesquisa com dados secundários

Esta coleta de dados consiste em buscar dados 
previamente levantados, porém, estes dados 
respondem à outros objetivos, que não os da 
pesquisa em questão, geralmente construídos em 
pesquisas feitas anteriormente.

Este tipo de dado é facilmente encontrado em 
pesquisas na internet, como sites governamentais, 
dados de associações de segmentos, jornais, 
pesquisas acadêmicas e livros.

A pesquisa com dados secundários é extremamente
importante, inclusive em pesquisas onde os dados 
primários serão os prioritários, pois, ela permite
que o planejamento da pesquisa se torne mais
assertivo, oferecendo um maior conhecimento
sobre o universo à ser estudado.

Em contrapartida, devem ser analisadas com 
grande atenção, a data e origem dos dados, 
principalmente se ela for a única fornecedora de 
dados da pesquisa. 

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D



Hora de construir a 
pesquisa

Capítulo 4
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Construindo a 
pesquisa…

Já falamos um pouco dos modelos de pesquisa e 
como cada uma delas podem repassar os dados 
necessários para uma boa tomada de decisão, e 
quais os meios de coletar os dados.

Ciente desses pontos é hora de começar a construir 
a pesquisa. Toda pesquisa tem um caminho comum 
para ser trilhado, partindo sempre do pressuposto 
do ‘’o que quero investigar/saber? ’’

As pesquisas devem seguir a seguinte metodologia:

Definição do objetivo da pesquisa> Definir público-
alvo>Definir método de coleta de dados>Constução 
da ferramenta de coleta> Tabulação e análise de 
dados. 

Falaremos mais sobre cada uma das etapa no 
decorrer do capítulo.

1º passo: Definindo o objetivo

Uma das partes mais importantes da pesquisa é o 
levantamento de objetivos, são os objetivos da 
pesquisa que direcionam tudo o que será 
investigado na pesquisa. O levantamento de 
objetivos deve ser extremamente assertivo, não 
devendo ser muito amplo, nem muito restritivo, a 
palavra chave da definição de objetivos é: Foco. “O 
que eu quero investigar?”, “O que eu pretendo 
resolver?” 

Exemplo de objetivo geral de pesquisa:

Entender o perfil dos consumidores e suas 
preferências relacionadas à serviços financeiros.

Objetivos específicos:

• Coletar dados demográficos do público-alvo;

• Entender hábitos de consumo do público-alvo;

• Levantar as variáveis que motivam a adesão. 
Pesquisa de Mercado
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2º Passo: Defina o público-alvo

Quem será o foco da sua pesquisa? Concorrentes? 
Fornecedores? Clientes? Enfim. Esta é uma parte 
extremamente importante no planejamento da 
pesquisa, pode parecer intuitivo o foco da aplicação, 
mas devemos lembrar que as informações virão do 
público, portanto, quem está mais apto à fornecer 
as respostas corretas? 

3º passo: Coleta de dados

No capítulo 3 falamos sobre os tipos de dados que
podem ser coletados, com seus respectivos prós e 
contras. Definir o melhor método para coletar os
dados para responder aos objetivos levantados
inicialmente é de suma importância. O mais comum
é que a pesquisa de dados primários seja feita após
um bom levantamento de dados secundários, mas 
ordens e combinações de cada uma delas podem ser
pensadas de maneira à alcançar o melhor resultado, 
não há verdade absoluta.

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
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4°Passo: Ferramentas de 
coleta de dados (pesquisa
primária)

Este é um ponto muito importante na pesquisa, 
vamos falar agora dos métodos e maneiras que 
podem ser utilizados para coletar as informações

Pesquisas qualitativas

Dentro das ferramentas qualitativas existem alguns 
tipos de pesquisa que podem fornecer informações 
mais bem descritas, com percepções mais 
aprofundadas do público entrevistado acerca do 
tema levantado, essa pesquisa é feita, geralmente, 
através de entrevistas (estruturadas, 
semiestruturadas ou completamente 
desestruturadas), tornando a pesquisa uma 
conversa. Por mais percepções que essa pesquisa 
forneça, ela perde na representatividade geral, 
que é o grande ponto forte da pesquisa quantitativa, 
dentro da pesquisa qualitativa podem ser utilizados, 
também, grupos focais, para uma análise mais 
aprofundada e direcionada. 

Pesquisa Quantitativa

A pesquisa quantitativa se baseia na aplicação da 
ferramenta (survey ou questionário) em uma escala 
bem maior que as pesquisas qualitativas, ela 
consegue repassar um panorama mais estatístico 
sobre determinado assunto investigado. Por mais 
que a informação não seja tão detalhada quanto a 
pesquisa qualitativa ela é extremamente segura em 
questão de representatividade, principalmente com 
um bom cálculo amostral feito. 

Na pesquisa quantitativa é extremamente 
importante que haja a presença de um pré-teste 
com cerca de 10% do público total com o intuito de 
validar a ferramenta e verificar entendimento do 
público sobre o que está sendo levantado. 

Calculadora amostral 

Pesquisa de Mercado

https://comentto.com/calculadora-amostral/
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5º Passo: Tabulação e análise de 
dados

A tabulação é simplesmente o repasse dos dados 
em forma bruta para algum software com o intuito 
de facilitar a análise de dados, as ferramentas 
mais comuns de serem utilizadas na tabulação são: 
SPSS, Excel e o próprio Google Forms, que facilita 
bastante esta etapa. Alguns cuidados devem ser 
tomados na hora de tabular as respostas, por 
exemplo, não enviesar a resposta e em caso de não 
entendimento descartar a resposta em questão.

Com uma tabulação bem feita é hora de partir para 
a análise e cruzamento de dados, é nessa fase em
que ocorre a real estratégia, algumas perguntas por
si só são capazes de trazer insights legais, mas 
quando há o cruzamento de duas ou mais
informações as coisas ficam mais interessantes
ainda, e é aí onde as respostas são obtidas e é 
possível que haja um maior entendimento do que se 
foi levantado. 

Ex: Faixa etária x Disposição à pagar; Sexo x 
Frequência de consumo.

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
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CONCLUSÃO

Parabéns! Agora você conhece a importância de 
uma pesquisa de mercado, não há mais desculpas 
para tomar decisões sem dados, certo?

Temos certeza que boas pesquisas, quando bem 
feitas, são capazes de construir um poterncial 
competitivo para qualquer empresa. Nos ultimos 
tempos os dados e informações são muito citados 
como grande diferenciadores das empresas que têm 
sucesso das que não tem. Então, na próxima vez que 
propôr ações de marketing, pensar em comercializar 
um novo produto, ou abrir uma empresa em outro 
local, valide com seu público, isso lhe poupará 
muitos recursos e tornará sua ação muito mais 
segura! 

Mão na massa!

Pesquisa de Mercado



Há 28 anos no mercado de consultorias, somos a 
principal referência no mercado paraíbano para esses 
serviços. Transformamos problemas em crescimento. 

Diferente da grande maioria das empresas, nesses anos 
de existência, personalizamos  todos os  nossos 
projetos, pois, temos certeza que ninguém enfrenta os 
mesmos problemas que você,  portanto não faz sentido 
levar um projeto que não resolva-os.  

Ninguém tem um problema igual ao seu. Ninguém tem 
uma solução igual a nossa.

Possuímos vários materiais nas mais diversas áreas da 
gestão, tenha acesso gratuito acessando nosso site!

ejaconsultoria.com.br



Nossos clientes:


