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A	minha	empresa	precisa	
de	Pesquisa	de	Mercado?	
		

A	 Pesquisa	 de	 Mercado,	 em	 muitas	 situações,	 pode	 ser	 a	 forma	 mais	
estratégica	e	eficiente	de	uma	empresa	compreender	o	mercado,	superar	a	
concorrência	e	alavancar	suas	vendas	e	suas	finanças.	Sem	ela,	por	exemplo,	
um	negócio	pode	 se	 comunicar	 de	 forma	errada	 a	 um	público	que	não	é	o	
dele.	 Além	 disso,	 a	 empresa	 pode	 estar	 vendendo	 um	 produto	 que	 o	 seu	
público	não	quer	consumir,	por	diversas	 razões.	Nesses,	e	em	uma	série	de	
outros	 casos,	 o	 empresário	 está	 fadado	ao	 fracasso	e,	 invariavelmente,	 em	
algum	momento	sua	empresa	 irá	 fechar	as	portas.	Simplesmente,	por	 falta	
de	 um	 estudo	 adequado	 do	 público,	 das	 preferências,	 dos	 hábitos	 de	
consumo	 e	 etc.	Mas,	 nem	 sempre	 é	 necessário	 realizar	 uma	 pesquisa.	 Por	
isso,	 é	 importante	 a	 análise	de	 caso	por	 caso.	 Leia	 abaixo	e	 entenda	 como	
funciona	uma	pesquisa	de	mercado.	Assim,	você	terá	a	capacidade	de	avaliar	
se	é	a	hora	do	seu	negócio	olhar	para	o	mercado	e	ouvir	a	voz	do	seu	público.	

	
Esse	e-book	tem	como	objetivo	demostrar	como	as	pesquisas	de	marketing	
podem	contribuir	para	o	sucesso	da	sua	empresa.	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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Pesquisa	de	marketing	
	
A	 pesquisa	 de	 marketing,	 também	 conhecida	 como	
pesquisa	 mercadológica	 ou	 de	 mercado,	 é	 uma	
atividade	 essencial	 para	 toda	 e	 qualquer	 organização.	
Desta	forma,	entender	para	que	servem	e	como	devem	
ser	 feitas	 é	 de	 fundamental	 importância	 para	 um	
planejamento	mais	amplo	de	marketing.	Compreender	
o	 seu	 mercado	 de	 atuação	 e	 ajustar	 suas	 estratégias	
conforme	os	desejos	e	necessidades	dos	clientes,	bem	
como	 de	 modo	 estratégico	 para	 enfrentar	 a	 forte	
concorrência	 que	 marca	 o	 mercado	 contemporâneo	
pode	 ser	 o	 diferencial	 competitivo	 que	 sua	 empresa	
procura.	

Entenda	como	funciona	
	

A	 Pesquisa	 de	 Marketing	 envolve	 estudos	 sobre	
problemas	 e	 oportunidades,	 tais	 como	 análise	 do	
comportamento	do	consumidor,	testes	de	aceitação	de	
produtos,	 previsão	 de	 vendas,	 avaliação	 de	 campanha	
publicitária,	dentre	outros	aspectos.	

	
		

Pesquisa	 de	 Marketing	 é	 o	 planejamento,	 coleta,	
análise	 e	 a	 apresentação	 de	 dados,	 informações	 e	
descobe r ta s	 r e l evan tes	 sob re	 e l ementos	
mercadológicos	 de	 interesse	 das	 empresas.	 Sua	
função	 é	 executar	 projetos	 para	 a	 obtenção	 de	
informações	necessárias,	que	não	estejam	disponíveis	
ou	não	estejam	na	forma	desejada,	que	possam	ajudar	
a	 empresa	 no	 processo	 de	 planejar	 o	 marketing,	
acompanhando	 resultados	e	 tomadas	de	decisão.	Ou	
seja,		o	planejamento	de	marketing	será	executado	de	
forma	estratégica	e	assertiva	se	a	organização	souber	
como	e	quando	fazer	uma	boa	pesquisa	de	marketing.		
		

A	 pesquisa	 de	 marketing	 é	 um	 dos	 subsistemas	 do	
Sistema	 de	 Informação	 de	 Marketing	 (SIM).	 Para	
melhor	entendimento,	geralmente,	só	é	recomendada	
a	 utilização	 de	 uma	 pesquisa	 de	mercado	 quando	 os	
demais	subsistemas	do	SIM	são	incapazes	de	fornecer	
às	empresas	informações	necessárias	para	o	processo	
de	 planejamento	 e	 gestão	 de	 marketing.	 Para	
compreensão	de	como	essa	pesquisa	se	insere	no	SIM,	
conheça	 qual	 a	 sua	 função	 e	 quais	 os	 subsistemas	 o	
compõem.		
		

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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SISTEMA	DE	INFORMAÇÃO	DE	MARKETING	(SIM)	
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OS	SUBSISTEMAS	DO	SIM	

Registros	internos	

São	os	relatórios	sobre	pedidos,	de	vendas,	preços,	níveis	de	estoque,	contas	a	pagar	e	a	receber,	análises	de	
Notas	Fiscais	e	assim	por	diante.	 	Ao	analisar	estas	 informações,	os	administradores	de	marketing	podem	
detectar	oportunidades	e	problemas	importantes.	
A	 base	 do	 sistema	 de	 registros	 internos	 é	 o	 ciclo	 de	 pedidos,	 onde	 vendedores,	 revendedores	 e	
consumidores	encaminham	pedidos	para	a	empresa.		Este	fato	acaba	por	envolver,	direta	ou	indiretamente,	
toda	organização.		
Tem	 por	 característica	 lidar	 com	 informações	 sobre	 fatos	 e	 evento	 já	 ocorridos.	 Sua	 utilização	 ocorre	
principalmente	pela	necessidade	de	controle	das	atividades	internas.	Contudo,	a	diversidade	e	quantidade	
de	informações	administradas	neste	subsistema	contribuem	para	previsão	de	demandas	e	planejamento	de	
produção.	
Suas	 informações	 são	muito	 confiáveis	e	baratas,	uma	vez	que	é	a	própria	organização	quem	as	 coleta	e	
armazena,	sendo	os	custos	e	a	qualidade	da	informação	administrados	internamente.	

Inteligência	de	Marketing	

É	 o	 conjunto	 de	 procedimentos	 usados	 para	 obter	 informações	 sobre	 eventos	 no	 ambiente	 de	mercado.	
Estas	 informações	 são	 obtidas	 através	 de	 livros,	 jornais,	 fontes	 públicas,	 publicações	 especializadas,	
conversas	 com	 clientes,	 fornecedores,	 vendedores,	 distribuidores,	 participação	 em	 reuniões	 com	
profissionais	de	outras	empresas,	participação	em	cursos,	seminários,	encontros,	palestras	e	conversas	com	
executivos	e	funcionários	da	própria	empresa,	dentre	outras.	
Enquanto	o	Subsistema	de	Registros	 Internos	trata	de	informações	sobre	eventos	passados,	a	 Inteligência	
de	Marketing	 é	 responsável	 por	 acompanhamento	 do	 que	 está	 acontecendo	 no	 ambiente	 externo.	 Este	
subsistema	pode	envolver	um	departamento,	empresas	especializadas	ou	ser	desenvolvido	pelos	próprios	
empreendedores,	no	caso	de	empresas	de	pequeno	ou	médio	porte.	

Pesquisa	de	Marketing	 Em	discussão	

Apoio	à	Decisão	de	
Marketing	
(SADM)	

É	 um	 sistema	 computadorizado	 que	 liga	 bancos	 de	 dados	 e	 vincula	 as	 informações	 do	 SIM	 para	 que	
executivos	analisem	dados	e	 informações	de	modo	a	obter	auxílio	na	tomada	de	decisões.	O	SADM	é	um	
subsistema	analítico,	ou	seja,	ele	não	alimenta	o	SIM	com	novos	dados.		
É	a	parte	do	SIM	que	realiza	previsões	mercadológicas	e	cria	simulações	que	ilustra	o	que	poderia	ocorrer	se	
algum	dos	componentes	da	estratégia	de	marketing	sofresse	alterações.	Utilizando	fórmulas	sofisticadas,	o	
SADM	manipula	os	dados	do	SIM	para	descobrir	tendências	e	padrões	e	permite	simular	o	futuro	a	partir	de	
projeções	que	mostrem	como	os	lucros	mudariam	no	caso	de	vendas	maiores,	menos	clientes	ou	quaisquer	
outros	cenários.		

www.ins&tutoolhar.com.br	
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ENTENDA	O	PROCESSO	DE	
PESQUISA	DE	MARKETING	
	
Inicialmente	 é	 importante	 ressaltar	 que	 existem	
diferentes	 abordagens	 teóricas	 e	 metodológicas	
utilizadas	em	pesquisas	de	marketing.	O	esquema	ao	
lado	vale	para	a	maior	parte	dos	métodos	de	pesquisa.	
Este	 processo	 prevê	 uma	 ordem	 de	 acontecimentos	
interdependentes	que,	de	 forma	 lógica	e	organizada,	
trazem	resultados	consistentes	e	efetivamente	úteis.	
	

www.ins&tutoolhar.com.br	
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DEFINIÇÃO	 DO	
PROBLEMA	E	DOS	OBJETIVOS	
DA	PESQUISA	
		
A	 definição	 do	 problema	 é	 o	 primeiro	 e	mais	 importante	
passo	para	se	delimitar	uma	possível	pesquisa	de	mercado,	
pois	deve-se	partir	de	uma	necessidade	real	de	informação,	
ou	seja,	de	uma	situação	onde	haja	indagações,	problemas	
e	dúvidas	a	serem	respondidas.	
		
Definir	o	problema	de	pesquisa	significa	entender	e	explicar	
quais	 as	 dúvidas	 ou	 acontecimentos	 de	mercado	geram	a	
necessidade	 de	 informação	 para	 tomada	 de	 decisão.	 A	
definição	do	problema	indica	o	propósito	da	pesquisa.	
		
Os	demais	procedimentos,	como	a	formulação	de	objetivos	
e	 escolha	 dos	 métodos,	 serão	 uma	 decorrência	 do	
problema	 definido,	 daí	 a	 sua	 importância.	 Um	 problema	
mal	 definido	 pode	 gerar	 objetivos	 pouco	 precisos	 e	
resultados	inconsistentes,	o	que	pode	confundir	a	empresa	
em	 relação	 a	 utilidade	 e	 a	 capacidade	 da	 pesquisa	 em	
contribuir	para	a	gestão	de	marketing.	
	

No	 Instituto	 Olhar	 toda	 pesquisa	 é	
iniciada	com	a	realização	de	um	briefing	
aprofundado	 com	 os	 clientes.	 Nesta	
etapa	 é	 fundamental	 compreender	 o	
histórico	 da	 empresa,	 sua	 área	 de	
atuação,	 bem	 como	 a	 situação	 e	 os	
fatores	 que	 motivam	 a	 realização	 da	
pesquisa.	

www.ins&tutoolhar.com.br	
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Para	 que	 a	 definição	 do	 problema	 seja	
bem	elaborada	é	preciso	que	haja	alguns	
questionamentos:	
	
	

		

ü Por	que	a	pesquisa	deve	ser	realizada?	
	
ü Quais	decisões	devem	ser	tomadas	a	
partir	dos	resultados	alcançados	com	a	
pesquisa?	

	
ü Quais	as	possíveis	respostas	a	serem	
obtidas	para	os	problemas	ou	
oportunidades	definidas?	(Aqui	entra	a	
formulação	de	hipóteses)	

		
	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	

Aqui	é	um	espaço	
reservado	para	

alguma	imagem	ou	
multimídia	:D	
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OBJETIVOS	DE	PESQUISA	
	

	

Determinar	 os	 objetivos	 de	 pesquisas	 de	 mercado	 é	
fundamental	para	trazer	informações	que	solucionam	o	
problema.	 É	 um	 processo	 interdependente	 que	 exige	
total	coerência	com	a	questão	anterior,	ou	seja,	com	a	
definição	 do	 problema.	 As	 questões	 básicas	 para	
determinar	os	objetivos	de	pesquisa	são:		
	

•  Que	 informações	 são	 necessárias	
para	 resolver	 o	 problema	 em	
questão?		

•  Quais	 são	 as	 partes	 que,	 em	
conjunto,	 são	 capazes	 de	 responder	
ao	problema	da	pesquisa?	

		
A	 determinação	 dos	 objetivos	 de	 pesquisa	 pode	 ter	
origem	 na	 formulação	 de	 hipóteses	 sobre	 o	 problema	
definido.	 Hipóteses	 são	 suposições	 que	 podem	 ser	
confirmadas	ou	não	pela	pesquisa.	É	prática	comum	em	
pesquisa	 de	marketing	 determinar	 o	 objetivo	 primário	
(ou	geral)	e	os	objetivos	secundários	(ou	específicos)	da	
pesquisa.		

		
	
		

O	objetivo	primário	(ou	geral)	é	aquele	que	responde	à	
dúvida	 e	 soluciona	 o	 problema	 de	 pesquisa.	 Já	 os	
objetivos	 secundários	 (ou	 específicos)	 podem	 ser	
decorrentes	 das	 hipóteses	 ou	 dos	 temas	 específicos	
tratados	 pela	 pesquisa.	 Portanto,	 são	 todas	 as	
informações	 que	 nos	 levarão	 a	 cumprir	 o	 objetivo	
primário,	 ou	 seja,	 ao	 realizarmos	 os	 objetivos	
secundários	 (ou	 específicos)	 estaremos	 também		
alcançando	o	objetivo	primário.	
		
Na	 prática,	 quando	 uma	 empresa	 percebe	 a	
necessidade	 de	 uma	 pesquisa,	 o	 pesquisador	 irá	
aplicar	um	briefing	com	os	envolvidos,	para	identificar	
qual	é	a	real	necessidade	informacional	e	definir	quais	
metodologias	 e	 técnicas	 de	 pesquisa	 serão	
empregadas.	Somente	com	o	problema	e	os	objetivos	
bem	definidos	pode-se	partir	para	a	próxima	etapa	da	
pesquisa:	O	Planejamento.	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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PLANEJAMENTO	DA	
PESQUISA	
		
A	 s egunda	 e t apa	 da	 pe squ i s a	 t r a t a	 do	
desenvolvimento	 do	 plano	mais	 eficiente	 para	 reunir	
as	informações	necessárias	à	tomada	de	decisão.	

		
O	 desenvolvimento	 de	 um	 plano	 de	 pesquisa	 exige	
decisões	 sobre	 fontes	 de	 dados,	 abordagens	 e	
instrumentos	 de	 pesquisa,	 plano	 de	 amostragem	 e	
métodos	de	contato,	além	é	claro,	do	tipo	de	pesquisa	
mais	adequado.	
		
Antes	de	partir	efetivamente	para	o	plano	de	pesquisa,	
é	 preciso	 destacar	 os	 custos	 que	 serão	 empregados	
nela.	Deve-se	 estabelecer	 um	orçamento	 e	 definir	 os	
recursos	necessários	à	sua	execução.	Para	viabilidade	
da	 pesquisa,	 é	 preciso	 analisar	 se	 o	 plano	 terá	 um	
custo	 maior	 do	 que	 o	 possível	 retorno	 com	 a	 sua	
realização.	
		
Além	 dos	 custos	 e	 do	 objetivo,	 o	 planejamento	 da	
pesquisa	prevê	o	perfil	do	público	a	ser	entrevistado,	a	
dificuldade	 de	 encontrá-lo	 e	 acessá-lo	 e	 o	 prazo	
exigido	para	utilização	das	informações.	

	
Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	

Aqui	é	um	espaço	
reservado	para	

alguma	imagem	ou	
multimídia	:D	
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TIPOS	DE	PESQUISA	
		

Existem	 três	 tipos	 de	 pesquisa	 –	 a	mais	 indicada	 para	 cada	 empresa	 ou	 situação	 será	 definida	 de	 acordo	 com	 o	
problema	e	os	obejtivos:	
		

ü  A	Pesquisa	Exploratória	objetiva	um	primeiro	contato	com	a	situação/objeto	em	estudo,	podendo	contribuir	para	
a	definição	do	problema.	Em	geral,	é	usada	para	gerar	hipóteses	ou	explicações	prováveis	e	para	identificar	áreas	
para	um	estudo	mais	aprofundado.	Um	bom	exemplo	é	quando	a	pesquisa	realiza	entrevistas	em	profundidade	
para	compreender	melhor	a	percepção	dos	consumidores-alvo	sobre	o	mercado	e	os	elementos	que	influenciam	
sua	compra.	Pode	ser	qualitativa	ou	quantitativa.	

		

ü  A	Pesquisa	 Descritiva	objetiva	 descrever	 situações	 de	mercado	 a	 partir	 de	 dados	 primários	 e/ou	 secundários.	
Serve	para	descrever	 as	 características	de	um	determinado	grupo,	 comportamento	ou	 fenômeno,	 assim	 como	
estabelecer	 relações	 entre	 variáveis	 e	 testar	 as	 hipóteses	 levantadas.	 Pode	 ser	 qualitativa,	mas	 geralmente	 se	
ajusta	melhor	aos	métodos	quantitativos.	

		
Como	 exemplo	 de	 perguntas	 norteadoras:	Quem	 compra?	 (identificação	 do	 target);	Quanto	 compra?	 (quantidade	
adquirida);	Onde,	quando	e	porque	o	mercado	compra?	(identificação	do	comportamento	de	compra).	
		
ü  A	 Pesquisa	 Causal	 objetiva	 identificar	 relacionamentos	 de	 causa	 e	 efeito	 entre	 determinados	 elementos	 de	

marketing,	 a	 fim	 de	 verificar	 como	 um	 elemento	 afeta	 ou	 influencia	 o	 outro.	 Este	 tipo	 de	 pesquisa	 exige	 a	
aplicação	 de	 métodos	 quantitativos,	 notadamente,	 os	 experimentos.	 Enquanto	 os	 estudos	 exploratórios	 e	
descritivos	não	exigem	a	formulação	de	hipóteses,	os	estudos	causais	obrigatoriamente	partem	de	hipóteses	pré-
estabelecidas.	Exemplo:	O	cheiro	da	loja	influência	o	tempo	de	permanecia	ou	o	volume	de	compra	dos	clientes?		

www.ins&tutoolhar.com.br	
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MÉTODOS	DE	PESQUISA:	
QUALITATIVA	E	QUANTITATIVA	
		
Uma	 vez	 definidos	 os	 objetivos	 da	 pesquisa,	 é	
necessário	 avaliar	 entre	 pesquisa	 qualitativa,	
quantitativa	ou	em	utilizar	os	dois	métodos	ao	longo	da	
investigação.	 É	 importante	 ressaltar	 que	 cada	método	
possui	 suas	 vantagens	 e	 desvantagens	 e	 que	 cabe	 ao	
pesquisador	 avaliar	 qual	 a	 melhor	 solução	 em	 cada	
situação.		

As	 pesquisas	 qualitativas	 se	 prestam	 melhor	 para	
estudos	de	caráter	exploratório.	Geralmente	estimulam	
os	 entrevistados	 a	 pensar	 e	 falar	 livremente	 sobre	
algum	 tema,	 objeto	 ou	 conceito.	 Elas	 fazem	 emergir	
aspectos	subjetivos,	atingem	motivações	não	explícitas,	
ou	mesmo	não	conscientes,	de	forma	espontânea.			

		
Já	 as	pesquisas	 quantitativas	 são	mais	 adequadas	 para	
apurar	opiniões	e	 atitudes	explícitas	 e	 conscientes	dos	
entrevistados,	pois	utilizam	instrumentos	padronizados	
(questionários).	 São	 utilizadas	 quando	 se	 sabe	
exatamente	o	que	deve	ser	perguntado	para	atingir	os	
objetivos	da	pesquisa.	Elas	testam,	de	forma	precisa,	as	
hipóteses	 da	 pesquisa	 e	 fornecem	 índices	 que	 podem	
ser	comparados	com	outros.	
	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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Qualitativa	 Quantitativa	

Amostra	
Não	há	preocupação	em	projetar	resultados	para	a	população.	
O	número	de	entrevistados	geralmente	é	pequeno.		

Exige	 um	 número	 maior	 de	 entrevistados	 para	 garantir	 maior	
precisão	nos	 resultados,	que	poderão	ou	não	ser	projetados	para	a	
população	investigada.	

Instrumento	de	
coleta	de	dados	

As	 informações	 são	 coletadas	 por	 meio	 de	 um	 roteiro	
formado	por	perguntas	abertas.	As	opiniões	dos	participantes	
são	 gravadas	 e	 posteriormente	 analisadas.	 O	 pesquisador	
pode	 interagir	 com	 o	 entrevistado	 e	 formular	 perguntas	 ao	
longo	da	entrevista.	

As	 informações	 são	 colhidas	 por	 meio	 de	 um	 questionário	
estruturado	com	perguntas	claras	e	objetivas,	predominantemente	
fechadas.	 Isto	garante	a	uniformidade	dos	dados,	que	precisam	ser	
quantificados.	O	pesquisador	não	possui	 liberdade	para	criar	novas	
perguntas	ou	interagir	com	o	entrevistado.	

Técnica	de	coleta	de	
dados	

As	 principais	 técnicas	 são	 entrevistas	 em	 profundidade	 ou	
grupos	 de	 discussão.	 Nas	 discussões	 em	 grupo,	 as	 pessoas	
(em	média	8)	são	convidadas	para	um	bate-papo	realizado	em	
salas	especiais	com	circuito	de	gravação	em	áudio	e	vídeo.	Já	
nas	 entrevistas	 em	 profundidade	 a	 abordagem	 é	 individual	
para	 que	 se	 possa	 aprofundar	 na	 compreensão	 do	 assunto	
investigado.	 Mais	 recentemente	 o	 marketing	 vem	 se	
apropriando	 de	 outras	 técnicas	 de	 pesquisa	 qualitativa,	 tais	
como	 a	 Etnografia	 e	 as	 Técnicas	 Projetivas,	 oriundas	 da	
Antropologia	e	da	Psicologia,	respectivamente.			

O	 entrevistador	 identifica	 as	 pessoas	 a	 serem	 entrevistadas	 por	
meio	 de	 critérios	 previamente	 definidos	 tais	 como	 sexo,	 idade,	
ocupação,	 dentre	 outros.	 As	 entrevistas	 não	 exigem	 um	 local	
previamente	 preparado,	 podendo	 ser	 realizadas	 na	 residência	 do	
entrevistado,	 em	 pontos	 de	 fluxo,	 por	 telefone	 ou	 por	 e-mail.	 O	
importante	é	que	sejam	aplicadas	individualmente	e	sigam	as	regras	
de	seleção	da	amostra.	

Relatório		

As	informações	são	analisadas	de	acordo	com	o	roteiro	
aplicado	e	registradas	em	relatório,	destacando	opiniões,	
comentários	e	frases	mais	relevantes.	Mais	do	que	a	
quantidade,	o	que	interessa	é	a	importância	e	o	significado	
atribuídos	a	cada	informação,	além	da	sua	relação	com	os	
demais	elementos	que	envolvem	o	tema	investigado.	Na	
pesquisa	qualitativa	os	resultados	são	cercados	de	
subjetividade	e	refletem	a	interpretação	do	pesquisador	em	
relação	às	evidências	analisadas.		

Deve-se	apresentar	tabelas	e	gráficos.		
As	 conclusões	 e	 análises	 devem	 ser	 derivadas	 dos	 números.	 O	
relatório	é	marcado	pela	objetividade	e	pela	isenção	do	pesquisador.	
Teste	 estatísticos	 são	 utilizados	 para	 comprovar	 ou	 refutar	
hipóteses.	Enquanto	em	pesquisas	qualitativas	o	importante	é	o	que	
se	 fala	 sobre	 um	 tema,	 nas	 quantitativas	 o	 importante	 é	 quantas	
vezes	é	falado.		
		

www.ins&tutoolhar.com.br	
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ABORDAGEM	DE	PESQUISA	OU	MÉTODOS	DE	COLETA	DE	DADOS	
		

Existem	diversas	abordagens	–	ou	métodos	–	de	coleta	de	dados.	São	eles:	
		

1.  Observação	 -	 é	 utilizada	 para	 verificar	 comportamentos	 em	 seus	 ambientes	 naturais.	 Pode	 ser	 do	 tipo	
participante	 (quando	o	pesquisador	 se	 insere	no	ambiente,	participando	da	dinâmica	 social	 envolvida)	ou	não	
participante	 (quando	 o	 pesquisador	 apenas	 observa,	 sem	 participar	 das	 atividades).	 Pode	 ser	 realizada	
presencialmente	 ou	 através	 de	 instrumentos	 como	 a	 câmera	 de	 vídeo.	 Pode	 ser	 do	 tipo	 qualitativa	 ou	
quantitativa.		

2.  Entrevistas	-	este	método	é	amplamente	utilizado	e	se	divide	em:	

ü  Entrevista	Pessoal:	entrevista	presencial.	Como	vantagem	tem-se	que	os	entrevistados	são	 inibidos	de	fornecer	
informações	falsas,	uma	vez	que	o	pesquisador	está	observando	suas	características	e	há	o	risco	de	incorrer	em	
contradições.	Como	desvantagem	tem-se	o	alto	custo	(pelo	deslocamento	e	produção)	e	o	fato	dos	entrevistados	
poderem	se	sentir	inibidos	ou	envergonhados	em	revelar	a	verdade.		

ü  Entrevista	por	 telefone:	meio	 rápido	e	econômico	de	obter	as	 informações.	Os	entrevistados	se	sentem	menos	
compelidos	a	conceder	a	entrevista.	A	duração	da	entrevista	deve	ser	curta.		

ü  Entrevista	 de	 autopreenchimento:	 atualmente	 o	 modo	 mais	 utilizado	 é	 o	 envio	 de	 e-mail	 aos	 potenciais	
entrevistados.	Neste	caso	o	controle	da	amostra	é	menor,	o	que	dificulta	a	realização	de	estudos	probabilísticos.	
O	questionário	deve	 ser	 facilmente	 compreendido,	 ser	de	 fácil	manipulação	e	não	pode	 ser	muito	 longo.	Há	o	
risco	 dos	 entrevistados	 preencherem	o	 questionário	 com	pouca	 atenção	 e	 reflexão.	Como	 vantagem	 tem-se	 o	
baixíssimo	custo	de	coleta.		
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3.   Interativo	 -	 nesse	método	 há	 a	 interação	 entre	 o	 consumidor	 e	 um	 computador,	 que	 pode	 estar	 em	 um	
supermercado	ou	shopping,	na	forma	de	quiosque.		

4.   Grupo-foco	–	reunião	de	seis	a	dez	pessoas	para	participar	de	uma	discussão	sobre	o	tema	de	interesse	da	
pesquisa.	Um	moderador	experiente	conduz	a	discussão	e	estimula	a	participação	de	todos.	Normalmente	os	
participantes	 recebem	 algum	 dinheiro	 ou	 brinde	 pela	 participação.	 Seus	 resultados	 são	 fruto	 de	 análises	
subjetivas	 a	 respeito	 das	 declarações,	 comportamentos	 e	 manifestações	 dos	 entrevistados.	 É	 muito	 útil	
quando	 se	 pretende	 identificar	 qual	 a	 percepção	 compartilhada	 entre	 as	 pessoas,	 em	 relação	 ao	 tema	
estudado.		

5.   Experimental	-	detectar	relacionamentos	de	causa-efeito,	eliminando	ou	controlando	as	variáveis	externas	
que	 podem	 interferir	 nos	 resultados.	 Seleciona-se	 um	 ou	 mais	 grupos	 de	 pessoas	 para	 fazer	 a	 medição	 a	
respeito	do	fenômeno	que	se	quer	estudar	e	expõe	o(s)	grupo(s)	ao	estímulo	ou	fenômeno.	Posteriormente,	é	
feita	 uma	 nova	 medição	 para	 verificar	 se	 ocorreram	 mudanças	 decorrentes	 dessa	 exposição.	 A	 causa	 das	
mudanças	é	atribuída	ao	estímulo	dado.	Por	exemplo:	um	grupo	de	eleitores	que	não	pretendem	votar	em	um	
determinado	 candidato.	 Após	 expor	 o	 grupo	 a	 algumas	 propagandas	 sobre	 o	 candidato,	 verifica-se	 se	 os	
eleitores	mudariam	seu	voto.	Caso	haja	a	mudança	da	intenção	de	voto,	atribui-se	à	propaganda	a	razão	desta	
mudança.	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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INSTRUMENTOS	DE	
PESQUISA	
Os	dados	de	uma	pesquisa	de	marke&ng	podem	ser	coletados	através	de	
dois	instrumentos	básicos:	os	ques&onários	e	os	instrumentos	mecânicos	
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O	QUESTIONÁRIO	
		
Os	ques&onários	podem	conter	questões	fechadas	ou	
abertas:	
		
As	questões	fechadas	se	dividem	em:	
		
ü  Dicotômicas	-	apresentam	duas	respostas	possíveis.	

	Ex:	Você	acompanha	as	ações	de	responsabilidade	
social	da	empresa	“x”?	

	 	(			)	Sim					(			)	Não	
ü  De	 Múl/pla	 Escolha	 -	 apresentam	 três	 ou	 mais	

respostas		
	Ex:	Com	quem	você	conversou	antes	de	comprar	o	

produto	“x”?	
	 	(				)	Ninguém												(				)	Esposo	(a)	
	 	(				)	Amigos	(as)								(				)	Sócios	
	 	(				)	Namorado	(a)				(					)	Outros(as)	

ü  De	Diferencial	 Semân/co	 -	 apresenta	 uma	 escala	 que	
conecta	duas	palavras	antagônicas	onde	o	entrevistado	
assinala	o	ponto	que	representa	sua	opinião.	

	Ex:	Na	sua	opinião,	a	empresa	“x”	é:	
Grande	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Pequena	

				Atualizada	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Desatualizada	
Moderna	_	_	_	_	_	_	_	_	_	An&quada	

	
ü  Escala	de	Avaliação	-	apresenta	escala	que	avalia	

algum	atributo	de	"ruim"	a	"excelente"	
	Ex:		Como	você	avalia	a	qualidade	dos	produtos	da	

empresa	“x”:	
	 	(				)	Excelente	(				)	Boa			(				)	Regular	(				)	

Ruim	(				)	Péssima	
	
	

Obs.:	 O	 ques&onário	 é	 uma	 “peça	 de	 engenharia”.	 Sendo	
assim,	as	 instruções	sobre	seu	preenchimento,	as	questões	
que	 devem	 ser	 saltadas,	 os	 códigos	 u&lizados	 e	 todos	 os	
detalhes	 per&nentes	 à	 sua	 aplicação	 devem	 ser	
rigorosamente	 avaliados	 e	 testados	 antes	 da	 pesquisa	 ser	
iniciada.	

No	 Ins=tuto	 Olhar	 o	 ques=onário	 é	 elaborado	
por	 profissionais	 com	 larga	 experiência	 em	
pesquisas	 de	 mercado.	 Além	 dos	 cuidados	
metodológicos	 e	 do	 foco	 no	 problema	 e	
obje=vos	da	pesquisa,	 nossos	ques=onários	 são	
previamente	 testados	 antes	 do	 início	 da	 coleta	
de	dados,	bem	como	são	subme=dos	à	avaliação	
do	contratante	da	pesquisa.	
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PLANO	DE	AMOSTRAGEM				
		
Em	 pesquisas	 de	marketing,	 a	maioria	 dos	 estudos	 é	
realizada	 a	 partir	 de	 amostras.	 Conceituada	 como	
“parte	 de	 um	 todo”,	 a	 amostra	 de	 uma	 pesquisa	 é	
constituída	 pelos	 elementos	 que	 efetivamente	 foram	
selecionados	 para	 compor	 o	 estudo.	 As	 amostras	
podem	 ser	 representativas	 ou	 não.	 Quando	 são	
r e p r e s e n t a t i v a s	 ( t ambém	 c h amad a s	 d e	
probabilísticas),	são	calculadas	e	selecionadas	a	partir	
de	 critérios	 estatísticos,	 o	 que	 permite	 que	 os	
resultados	obtidos	sejam	extrapolados	para	o	universo	
da	 qual	 a	 amostra	 foi	 selecionada,	 dentro	 de	
parâmetros	de	precisão	estimados.	A	regra	básica	para	
que	uma	amostra	possa	ser	considerada	probabilística	
é	a	aleatoriedade	em	relação	à	seleção	dos	elementos	
e	o	conhecimento	da	chance	de	que	cada	membro	que	
compõe	o	universo	venha	a	ser	sorteado/selecionado.			

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	

Aqui	é	um	espaço	
reservado	para	

alguma	imagem	ou	
multimídia	:D	
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TÉCNICAS	AMOSTRAIS	
		

Aqui	 são	 apresentadas	 as	 técnicas	 amostrais	mais	 comuns	no	
processo	 de	 pesquisa.	 Estas	 técnicas	 se	 subdividem	 em	 dois	
grupos:	

		
1.  Amostras	Probabilísticas	-	tipos	de	amostras	onde	todos	os	

elementos	 da	 população	 têm	 chances	 conhecidas,	 e	
diferentes	 de	 zero,	 de	 serem	 selecionados	 para	 compor	 a	
amostra.	São	elas:	

ü  ALEATÓRIA	SIMPLES	-	Escolha	aleatória	dos	elementos	que	
farão	 parte	 da	 amostra,	 tal	 como	 um	 sorteio	 simples	 onde	
todos	têm	a	mesma	chance	de	serem	selecionados.	

ü  ESTRATIFICADA	 -	 A	 população	 é	 dividida	 em	 grupos	
mutuamente	exclusivos	 (por	 faixa	etária,	por	exemplo)	e	as	
amostras	aleatórias	são	retiradas	de	cada	grupo.	

ü  SISTEMÁTICA	–	Para	garantir	a	aleatoriedade	na	seleção	dos	
entrevistados	são	criadas	regras	(sistemas)	para	sua	seleção.	
Exemplo:	Utilizando	 um	 sistema	 de	 salto	 de	 10	 domicílios,	
inicia-se	 no	 domicílio	 01,	 em	 seguida	 passa-se	 para	 o	
domicílio	11	e	assim	sucessivamente.	

O	 cálculo	 amostral	 envolve	 a	 definição	 do	 número	 de	
entrevistas	necessárias	para	obtenção	de	resultados	dentro	de	
uma	margem	de	erro	e	um	intervalo	de	confiança.	A	margem	de	
erro	 indica	 a	 variação	máxima	de	 um	 resultado,	 considerando	
que	 sempre	 haverá	 algum	 nível	 de	 imprecisão	 em	 pesquisas	
realizadas	com	amostras.	Complementar	à	margem	de	erro,	o	
intervalo	 de	 confiança	 estima	 a	 probabilidade	 do	 resultado	 da	
pesquisa	estar	fora	da	margem	de	erro.		

		Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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Como	 exemplo	 tem-se	 que	 em	 uma	 pesquisa	
eleitoral	 com	 margem	 de	 erro	 de	 5	 pontos	
percentuais	 e	 intervalo	 de	 confiança	 de	 95%	
chegou	 ao	 resultado	 de	 que	 o	 candidato	 “A”	
possui	70%	das	 intenções	de	voto	e	o	candidato	
“B”	possui	 30%.	 Isto	 significa	que	 em	uma	nova	
pesquisa,	haveria	95%	de	chances	da	intenção	de	
votos	no	candidato	“A”	variar	entre	65%	e	75%.	Já	
para	 o	 candidato	 “B”,	 a	 variação	 estimada	 seria	
de	25%	a	35%.	

Apesar	 de	 ser	 extremamente	 complexo	 e	 exigir	
profissionais	 com	 experiência	 e	 formação	
específica	 para	 tal	 (geralmente	 estatísticos),	
apresentamos	 a	 tabela	 ao	 lado	 como	 uma	
referência	 para	 estimativa	 da	 amostra	 ou	 da	
margem	 de	 erro	 em	 pesquisas	 que	 assumam	 o	
intervalo	de	confiança	de	95,5%.		

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	
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2.   Amostras	 Não-Probabilís=cas	 -	 	 &po	 de	 amostras	 que	 são	 selecionadas	 por	 critérios	 subje&vos	 do	
pesquisador.	É	 importante	ressaltar	que	as	amostras	não-probabilís&cas	não	permitem	a	 inferência	sobre	o	
universo	 (não	 são	 representa&vas),	 pois,	 nesses	 casos,	 é	 desconhecido	 o	 erro	 come&do	 na	 escolha	 dos	
elementos	que	farão	parte	da	amostra.	

		
ü  POR	 CONVENIÊNCIA	 -	 O	 pesquisador	 seleciona	 os	 par&cipantes	 mais	 acessíveis	 da	 população	 para	 obter	

informações.	
ü  POR	JULGAMENTO	-	 	São	definidos	critérios	para	selecionar	os	elementos	da	população	que	 farão	parte	da	

amostra,	selecionando	os	mais	propensos	a	fornecer	informações	precisas.	
ü  POR	 QUOTA	 -	 O	 pesquisador	 entrevista	 um	 número	 planejado	 de	 pessoas	 em	 cada	 um	 dos	 diferentes	

segmentos	de	potenciais	entrevistados.	
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:COLETA	DE	
INFORMAÇÕES	
		
	
	
ü  PRÉ-TESTE	DO	QUESTIONÁRIO:	Antes	da	coleta	

de	 dados	 é	 fundamental	 realizar	 o	 pré-teste.	 Esta	
atividade	 tem	 por	 finalidade	 verificar	 se	 o	
questionário	 foi	 corretamente	 elaborado,	
principalmente	 	 no	 que	 se	 refere	 à	 clareza	 de	
entendimento	 das	 perguntas,	 ao	 tempo	 de	
aplicação,	 forma	 de	 tabulação,	 etc.	 Além	 disto,	
serve	para	verificar	se	a	abordagem	é	adequada	ao	
perfil	do	público	entrevistado	e	 testar	as	 regras	de	
arrolamento	e	seleção	dos	entrevistados.		

			

Todos	os	projetos	realizados	pelo	Instituto	Olhar	são	efetivamente	checados	em,	no	
mínimo,	20%	da	amostra.	Para	garantir	a	veracidade	das	informações	levantadas,	

além	das	formas	tradicionais	de	checagem	(presencialmente	e	por	telefone),	o	
Instituto	Olhar	faz	a	avaliação	da	qualidade	das	entrevistas	por	meio	da	escuta	aos	

áudios	das	entrevistas,	bem	como	através	da	análise	dos	registros	do	GPS	em	
relação	aos	horários	e	locais	das	entrevistas	

	

	
ü  COLETANDO	 OS	 DADOS:	 Para	 a	 realização	 dos	

trabalhos	de	campo,	é	essencial	a	seleção	criteriosa	
e	 treinamento	 dos	 entrevistadores	 e	 dos	
supervisores.	A	qualidade	do	pessoal	de	campo	e	a	
remuneração	 adequada	 minimizam	 os	 possíveis	
erros	decorrentes	dessa	fase	do	projeto.	

ü  CHECAGEM:	 tem	por	objetivo	verificar	 se	a	coleta	
de	 dados	 fo i	 rea l izada	 corretamente	 e	
principalmente,	 sem	 fraudes.	 Recomenda-se	 a	
checagem	 de	 20%	 da	 amostra,	 privilegiando	 os	
entrevistadores	mais	rápidos	e	produtivos.	Deve-se	
checar	 as	 informações	 sobre	 o	 perfil	 do	
entrevistado	 (que	 muitas	 vezes	 são	 filtros	 para	
seleção	da	amostra),	 as	baterias	de	perguntas	que	
levam	 mais	 tempo	 para	 serem	 aplicadas	 e	
questões-chave	da	pesquisa.		
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:		TABULAÇÃO	E	
ANÁLISE	DE	DADOS	
		
Tabulação	 é	 a	 padronização	 e	 a	 codificação	 das	
respostas	de	uma	pesquisa.	É	a	maneira	ordenada	de	
dispor	 os	 resultados	 numérico	 para	 que	 a	 leitura	 e	
análise	sejam	facilitadas.			
		

		
Após	a	leitura	dos	resultados	e	a	realização	dos	testes	
de	 hipótese,	 o	 pesquisador	 estará	 apto	 a	 redigir	 as	
conclusões	 e	 considerações	 finais,	 amparadas	 nos	
resultados	obtidos.	É	 fundamental	que	o	pesquisador	
esteja	consciente	dos	objetivos	da	pesquisa	e	da	forma	
como	 as	 informações	 obtidas	 pela	 pesquisa	 serão	
utilizadas	 pela	 empresa	para	 adequar	 o	 texto	 e	 focar	
no	que	realmente	interessa.	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	

O	processo	de	tabulação	e	análise	de	pesquisas	no	Instituto	Olhar	é	coordenado	por	profissionais	com	larga	
experiência	e	formação	na	área,	tais	como	estatísticos	e	administradores.	Neste	ponto,	é	fundamental	conhecer	e	
saber	como	utilizar	as	mais	variadas	técnicas	estatísticas	de	análise	de	dados,	tais	como:	Estatísticas	Descritivas,	
Testes	de	Correlação,	Comparação	entre	Médias,	Regressões,	Modelagem	de	Equações	Estruturais,	dentre	outras.		
Além	disto,	para	projetos	com	grande	complexidade	técnica,	o	Instituto	Olhar	trabalha	com	consultores	
renomados,	que	contribuem	para	o	entendimento	das	informações	e	dos	resultados	do	estudo	a	partir	de	sua	
experiência	no	mercado.	
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:	APRESENTAÇÃO	
DOS	RESULTADOS	
		
Além	de	uma	apresentação	oral,	os	resultados	devem	
estar	devidamente	 registrados	em	algum	documento	
escrito.	Para	garantir	uma	boa	interpretação	por	parte	
do	 empresário	 que	 solicitou	 a	 pesquisa,	 do	 leigo	 ao	
que	 tenha	 conhecimento	 técnico,	 esse	 documento	
deve	 ser	 autoexplicativo	 e	 conter	 uma	 introdução,	 a	
descrição	 da	 metodologia	 aplicada,	 a	 descrição	 dos	
resultados	 e	 a	 análise	 dos	 mesmos.	 Além	 disso,	 a	
apresentação	 deve	 conter	 uma	 linguagem	 simples	 e	
adequada	ao	público.	Deve-se	evitar	termos	técnicos	e	
linguagem	rebuscada.		
		
Uma	 pesquisa	 bem-sucedida	 é	 aquela	 que	 responde	
seus	objetivos	de	modo	confiável	e	que	efetivamente	
auxilia	 a	 empresa	 em	 seus	 processos	 de	 tomada	 de	
decisão.	
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O	Instituto	Olhar	preza	pela	efetiva	compreensão	e	utilização	das	informações	levantadas	em	nossas	
pesquisas.	Sendo	assim,	nossas	apresentações	buscam	apresentar	e	discutir	os	resultados	por	meio	de	uma	
linguagem	amigável	e	de	fácil	compreensão.	Além	disto,	nossos	diretores	se	envolvem	na	apresentação	e	

discussão	dos	resultados	e	em	seus	desdobramentos,	que	podem	envolver	a	realização	de	palestras,	
treinamentos,	bem	como	projetos	de	consultoria	e	assessoria	em	marketing	
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Instituto	Olhar	
	

Somos	uma	empresa	que	prima	pela	excelência	em	seus	projetos	desde	
2003.	Nos	destacamos	por	elaborar	projetos	customizados	para	cada	cliente,	

com	aplicação	de	conhecimentos	multidisciplinares.	

Avaliamos	o	mercado	a	partir	de	uma	visão	estratégica	com	foco	na	prática	
gerencial.	Nosso	objetivo	é	contribuir	para	a	maximização	dos	resultados	dos	
nossos	clientes,	por	meio	do	entendimento	do	mercado	de	modo	holístico	e	

integrado	o	seu	negócio.	

	
	

Pesquisa	de	Marketing:	Guia	Definitivo	 32	

www.ins&tutoolhar.com.br	


