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MATERIAL DE APOIO – GESTÃO DE MARKETING I 
ETEC - Curso: Administração 
Profº.  Flávio Franceschi  
 
Pesquisa de opinião e mercado 
É uma ferramenta para suprir a necessidade de desenvolver estratégias para 

valorizar marcas, conhecer melhor os consumidores, identificar a estrutura da 

concorrência, enfim obter informações que possam orientar não só a 

formulação de um plano de marketing, como a tomada de decisões mais 

cotidianas. 

A pesquisa de marketing faz parte do Sistema de informação de Marketing 

(SIM) da empresa e visa coletar dados pertinentes e transforma-los em 

informações que venham ajudar as empresas nas soluções de problemas 

específicos ou esporádicos  que surgem durante o processo de administração 

de marketing. 

 
Origem da pesquisa aplicada ao marketing no Brasil 
Os negócios de pesquisa de marketing passaram a desenvolver-se no Brasil, 

por solicitação de filiais das empresas de origem nos EUA aqui instaladas. 

O primeiro registro de pesquisa realizada no Brasil data de 1934 e refere-se ao 

estudo sobre hábitos e preferências de consumidores de café realizado por 

uma agência de publicidade de origem norte americana a N.W Ayer, sob 

encomenda  do Departamento Nacional do Café. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
Etapas de um processo de pesquisa de marketing 
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Etapas da Pesquisa 

 

1- Formulação de problema de Pesquisa 
Consiste  na correta identificação do problema de pesquisa que se pretenda 

resolver e que possa efetivamente receber contribuições valiosa da pesquisa 

de marketing em sua solução. 

 

2- Planejamento da Pesquisa 
Compreende a definição dos objetivos da pesquisa e de toda sua 

operacionalização definição de questões e ou hipóteses, determinação de 

dados, variáveis e indicadores de variáveis á pesquisar, determinação das 

fontes de dados, escolha do(s) método(s) de pesquisa da(s) forma(s) de coleta 

dos dados, da definição do plano de amostragem e do tamanho da amostra, da 

definição dos procedimentos de campo, da previsão do plano de 

processamento e análise, da definição dos recursos necessários (humanos, 

financeiros, tecnológicos e materiais), da definição de uma estrutura 

organizacional para equipe da pesquisa com definição de responsabilidades e 

do estabelecimento de um cronograma com definição de prazos e datas para o 

cumprimento de cada etapa e de suas subdivisões. 

 

3- Execução da Pesquisa 
Compreende a execução do campo (com construção, pré teste reformulação 

dos instrumentos, edição e impressão do(s) instrumento(s), sorteio da amostra, 

formação e treinamento da equipe e distribuição do trabalho); a realização do 

campo (com a coleta de dados, conferência, crítica, codificação, checagem e 

correções) e o processamento, análise, interpretação e conclusão (com a 

preparação da planilha eletrônica digitação – caso os dados não tenham sido 

captados eletronicamente - crítica e consistência eletrônica do banco de dados, 

processamento análises e interpretações dos resultados, conclusões e 

recomendações). 

 

4 - Comunicação dos resultados 

Compreende a apresentação escrita e oral das principais descobertas da 

pesquisa relacionadas ao problema que lhe deu origem, bem como de 
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sugestões e recomendações de ações pertinentes a sua solução. Compreende 

também a elaboração e entrega do relatório da pesquisa e preparação oral dos 

resultados.  

Diferentes tipos de pesquisa implicam diferentes procedimentos para coleta e 

análise dos dados de forma a atender econômica e tecnicamente aos objetivos. 

 

 

Dados Secundários (fontes já existentes) 
Fontes governamentais, (federal, estadual, municipal) 

 
Dados demográficos 
 
IBGE: (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) www.ibge.gov.br 
Estatal que possui informações importantes e abrangentes sobre a população 

brasileira. Entre as mais importantes destaca-se a PNAD (pesquisa Nacional 

de Amostragem de Domicílios), realizada anualmente e o Censo brasileiro feito 

a cada dez anos que retrata tendências demográficas, indicadores sociais, 

municipais, trabalho e rendimento, características gerais da população, 

educação, migração, deslocamento, etc.  

O Censo Brasil é a pesquisa mais completa do país, pois não utiliza 

amostragem, a pesquisa é feita com a população total, por isso demanda muito 

mais tempo e principalmente dinheiro por parte do governo. 

 

Dados Econômicos e socioeconômicos 
 
IPEA (instituto de Pesquisa Econômica  Aplicada) www.ipea.gov.br 
Encontram-se dados sobre a área econômica e social do país, como tributária, 

acompanhamento conjuntural, desigualdades regionais, culturais. 

 

SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) 

www.seade.gov.br - É um órgão da Secretaria de Economia e Planejamento 

do Governo do estado de São Paulo que organiza, interpreta, analisa e publica 

dados estatísticos demográficos e socioeconômicos sobre o Estado paulista. 

http://www.ibge.gov.br
http://www.ipea.gov.br
http://www.seade.gov.br
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Analisam dados socioeconômicos e demográficos socioeconômicos e 

demográficos, como a mulher e o trabalho, condições de vida, emprego, e 

desemprego. 

 

IBRE - FGV (Fundação Getúlio Vargas) www.portalibre.fgv.br 
Instituto de pesquisa privado com ênfase em pesquisas econômicas, o Instituto 

Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getulio Vargas, dedica-se à 

produção e divulgação de estatísticas macroeconômicas e pesquisas 

econômicas aplicadas. Pioneiro no cálculo do PIB brasileiro criou ainda o IGP, 

Índice Geral de Preços, que durante muitos anos foi o índice oficial da inflação. 

 

FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) www.fipe.org.br 
é um órgão de apoio institucional ao Departamento de Economia da Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São 

Paulo (USP). Entre outros trabalhos realizados, o instituto é responsável pela 

elaboração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação das 

famílias paulistanas com renda de 1 a 20 salários mínimos. 

Também é conhecido pela Tabela FIPE com valores de tabela de carros, motos 

e utilitários. 

 

Ferramentas de busca na internet pode ajudar e muito  a encontrar sites com 

as informações necessárias. 

 
Institutos de pesquisa privados 
AC. Nielsen, Ibope, Instituto Gallup, Vox Populi e Datafolha 
 

Tipos e princípios de pesquisa 
 
Princípios de pesquisa 
 

Um projeto de pesquisa é um mapa detalhado usado pra guiar uma pesquisa 

até seus objetivos. Uma das decisões que deve ser tomada ao projetar uma 

pesquisa é a escolha do tipo e do princípio de pesquisa. 

http://www.portalibre.fgv.br
http://www.fipe.org.br
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Conforme o objetivo da pesquisa pode-se utilizar dois princípios de pesquisa de 

marketing: Exploratória e Descritiva. 

 

Pesquisa Exploratória 
A pesquisa exploratória procura identificar áreas para um estudo mais 

aprofundado. Um bom exemplo para esse principio, é quando se procura saber 

quais os fatores que estão gerando insatisfação dos cliente de uma 

determinada empresa. 

É utilizada quando se busca entendimento sobre a natureza geral de um 

problema, as possíveis hipóteses alternativas e as variáveis relevantes que 

precisam ser consideradas.  

Apresenta as seguintes características: Pouco conhecimento prévio daquilo 

que se pretende pesquisar; os métodos são muito flexíveis, não estruturados e 

qualitativos; é própria para início de um estudo, permitindo a investigação de 

diferentes idéias e indícios sobre a situação; hipóteses vagas e permite 

estabelecer prioridades. 

 
Exemplo: 

Propósito da pesquisa Questão da pesquisa Hipótese 

Como nossos serviços 

poderiam ser 

melhorados? 

Qual a natureza da 

insatisfação dos 

clientes? 

Suspeita-se que uma 

imagem muito impessoal 

seja a causa. 

 

Pesquisa Descritiva 
A descritiva procura obter resultados quantitativos de um problema bem 

determinado.  

O exemplo que pode ser citado é a pesquisa para identificar a porcentagem de 

clientes que estão insatisfeitos. 

Tem como propósito obter dados do ambiente de mercado, tais como, parcela 

da população, avaliação de atributos, características socioeconômicas e 

demográficas proporção de alguma coisa. Geralmente existem hipóteses 

especulativas. 

 
Exemplo. 
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Propósito da pesquisa Questão da pesquisa Hipótese 

Como deveria ser 

distribuído o novo 

produto? 

Onde as pessoas 

compram produtos 

similares? 

A classe A compra em 

lojas especializadas, e a 

classe média compra em 

lojas de departamentos. 

  

 
Conceito de Amostra e Universo 
Universo é todo a ser pesquisado. 

Amostra é qualquer parte de uma população. 

Amostragem é o processo de colher amostra de uma população. 

A idéia básica da utilização de amostragem em um processo de pesquisa de 

marketing é que as coletas de dados relativos a alguns elementos da 

população e sua análise podem proporcionar relevantes informações sobre 

toda a população. A amostragem esta intimamente relacionada com a essência 

do processo de pesquisa: pesquisar apenas uma parte da população para 

inferir conhecimento, para o todo, em vez de pesquisá-la toda (censo). 

 

Tipos de Pesquisa 
 

1. Pesquisa Qualitativa 

É uma  metodologia não estruturada, baseada em pequenas amostras, a fim de 

proporcionar uma compreensão do contexto do problema. 

Tem por objetivo identificar qualidades, que não estão presentes, no 

conhecimento do pesquisador. 

 
Principais técnicas de pesquisa qualitativa: Discussões de grupo (DG), 

entrevista em profundidade, cozinhas experimentais, pesquisa por observação 

e teste cego. A seleção da técnica de pesquisa deve ser determinada pela 

natureza das informações, dos objetivos da pesquisa  e pelo perfil do 

respondente. 

 
Discussão de grupo (DG): Consiste em reunir entre seis e dez pessoas em 

uma sala onde discorrerão sobre um assunto, conduzida por um moderador. 
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Normalmente uma DG dura duas horas, são realizadas em salas comuns ou 

salas espelho, utiliza-se salões de hotéis pois tem sido notado que os 

respondentes ficam mais a vontade nesses ambientes. 

 
Entrevistas em Profundidade: È uma entrevista individual e de longa 

duração, conduzida por um entrevistador altamente especializado, que utiliza 

um instrumento de coleta de dados não estruturado e não padronizado (como 

se fosse uma conversa informal). O entrevistador deve explorar cada resposta 

do respondente a exaustão, cobrando justificativas para cada resposta, uma 

razão para cada justificativa e um motivo para cada razão.Ao contrário das 

DG’s a entrevista em profundidade não necessita de local específico para sua 

realização. A entrevista deve ser gravada e transcrita para sua análise 

posterior. 

 
 
Cozinha Experimental: Utilizada em produtos do gênero alimentício 

(alimentos e bebidas). Consiste em um profissional preparando receitas com 

determinado produto e elas sendo analisadas  pelos consumidores 

(entrevistados). 

 
Pesquisa por Observação: È uma pesquisa feita normalmente nos pontos de 

venda (PDV’s). Consiste em um observador (pesquisador)  no PDV observando 

hábitos de consumo das pessoas, esta pesquisa não possui métodos 

padronizados e estruturados  e sim um relatório com análise do comportamento 

do consumidor. 

 
Teste Cego: Ficou popular com o segmento de cerveja, consiste em uma 

análise de características de um determinado produto sem conhecimento da 

marca (por isso o nome cego). 

 
Exigências da Pesquisa Qualitativa: 
-Pertencer ao perfil desejado. 

-Não ter participado de uma pesquisa qualitativa nos últimos 12 meses. 

-Não ser amigo ou parente de outros participantes. 
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-Não possuir uma experiência especifica em relação ao tema de pesquisa. 

-Não ser estudante ou profissional de comunicação  ou marketing. 

 
2. Pesquisa Quantitativa 

As pesquisas quantitativas visam mensurar as qualidades presentes, isto é, 

medir opiniões, reações, sensações, hábitos ou atitudes. Podem, mas não 

obrigatoriamente, serem precedidas por uma pesquisa qualitativa. 

As pesquisas quantitativas utilizam a teoria estatística e utilizam uma amostra 

representativa do universo para mensurar as qualidades presentes. 

A pesquisa quantitativa aborda um número maior de pessoas do que a  

A pesquisa utiliza instrumentos rígidos. A forma de entrevistar, o questionário, 

os materiais de apoio devem ser padronizados, buscando aumentar a 

efetividade dos resultados de pesquisas, procurando minimizar os possíveis 

erros amostrais. 

Outra variável importante para pesquisa quantitativa é a seleção dos 

respondentes. 

Principais Técnicas de Pesquisa Quantitativa: entrevistas pessoais, 

entrevistas por telefone, entrevistas por correspondência ou entrevistas 

interativas. 

 
Entrevistas Pessoais: é o meio de pesquisa mais popular  no Brasil. 

Apresenta as vantagens de permitir a utilização de materiais de apoio de 

manter um contato direto com o respondente. Como desvantagens pode-se 

apontar prazo e custo elevados e influência involuntária do entrevistador. 

 

Pesquisa por telefone: oferece com vantagens a rapidez, porém o índice de 

recusa é muito maior. É mais utilizada em pesquisa para o marketing industrial. 

 
Pesquisa por carta: deve ser utilizada quando o universo a ser pesquisado é 

muito pequeno, bem definido e homogêneo ou quando o problema é comum a 

todas as pessoas. Apresenta inúmeros problemas tais como: problemas no 

preenchimento do questionário por ignorância ou negligência, preenchimentos 

por outras pessoas eu não seja pertencente ao grupo pesquisado inversão das 
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respostas em relação a ordem  proposta pelo questionário. O índice de retorno 

é baixo. 

 
Entrevistas Interativas: São aquelas que possuem um equipamento 

eletrônico interagindo com o respondente. Ex. Sites, MSN, Orkut, Email, entre 

outros. 

 

 
 
Fonte:  
Kotler, Phillip. Keller, Kevin. Administração em Marketing 12 ed. SP. Prentice Hall. 2008 

Mattar, Fauze. Pesquisa de Marketing. Ed. Compactada. Atlas SP 2007 

 

 

 

 


