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Pesquisa de
mercado

Para que serve, quando, como, onde deve ser realizada, principais métodos e roteiro
completo. Para você acompanhar, passo a passo, uma pesquisa de mercado

Por João Humberto de Azevedo

Primeira parte

Anualmente, milhares de empresários bra-
sileiros não conseguem manter seus em-
preendimentos funcionando e encerram

suas atividades. Outros apenas mantêm seus
negócios sobrevivendo. Estima-se que no Bra-
sil, mais da metade de todos os empreendimen-
tos fecham suas portas nos primeiros dois anos

e atividade e muitos não chegam nem mesmo
completar um ano no mercado. O que leva

tas empresas à extinção? O que faz com que
ras tantas organizações apenas continuem

sobrevivendo, sem cumprir os objetivos fixa-
dos? São muitos os motivos que levam a esses
desfechos. Um dos mais sérios é o desconheci-
mento, por parte dos empresários, do mercado
em que atua. E atendendo às expectativas de
diversos leitores que acompanham nossas maté-
rias, a RBA volta a abordar o assunto — agora,
de forma mais detalhada — tão importante para
o sucesso ou fracasso de um empreendimento.

De uma forma simplificada, podemos dizer que
mercado é a relação entre a oferta - pessoas ou
empresas que desejam vender bens e serviços -
e a procura - pessoas ou empresas que querem
comprar bens ou serviços. Assim, toda situação
em que estão presentes a compra e a venda, real
ou potencial, de alguma coisa é uma situação de
mercado. Neste sentido, fala-se, por exemplo, em
mercado de cereais, mercado imobiliário, mer-



cado de serviços de saúde, mercado de trabalho,
mercado financeiro e outros.

Como vimos, o universo pelo qual o empresá-
rio transita pode ser dividido em três segmentos:
o consumidor, o fornecedor e o concorrente. Tudo
que o empresário fizer no dia-a-dia da sua empresa
será, direta ou indiretamente, em função de um
deles. Ou seja, o empreendedor e o empreendi-
mento existem e atuam em função do mercado.
Só isso já dá a medida da sua importância e de-
nuncia a necessidade de conhecê-lo, sob pena de
caminhar no escuro e correr riscos, muitas vezes
desnecessários.

O conhecimento de cada uma das parcelas
do universo que chamamos de mercado é etapa
essencial no planejamento de uma empresa. E
não se trata de o empresário assumir uma atitude
passiva, diante das informações que recolher. Ele
deve ser sempre um agente com capacidade de in-
tervir no universo em que atua, de oferecer algu-
ma coisa que o consumidor almeja ou possa a vir
desejar e que ainda não tem, de induzir a melhoria
de produtividade de seu fornecedor, exigindo dele
melhor (cobrando mais) qualidade e menor preço
do produto, e até forçando o aperfeiçoamento dos
concorrentes, elevando o nível de competitivida-
de do setor.

Segmento de mercado
O mercado não é uma coisa fixa, estática. Ao

contrário, ele muda bastante em função da área
geográfica, do tempo ou da capacidade econômi-
ca de consumo, por exemplo. Desta maneira, se o
empresário está querendo lançar um produto no
mercado, é preciso definir claramente o seu públi-
co-alvo, ou seja, saber para quem vender e qual o
perfil do consumidor de seu do produto.

Para tanto, é preciso considerar, em primeiro
lugar, que o mercado não é compacto. Ele é for-
mado por um conjunto de partes menores, diferen-
tes uma das outras, como se fossem fatias de um
todo. Cada uma das partes ou fatias que compõem
o mercado é chamada de segmento de mercado.
Segmento de mercado é, portanto, uma parcela
do mercado, composta de pessoas e empresas que
têm características comuns: consomem ou tendem
a adquirir os mesmos produtos ou semelhantes.
Diante disso, o empresário interessado em colocar
um produto qualquer no mercado deve descobrir

O mercado
muda bastante
em função da
área geográfica,
do tempo ou
da capacidade
econômica de
consumo

qual o segmento de mercado
interessado em seu produto.
A partir desse conhecimen-
to, ele vai concentrar os es-
forços de vendas exatamente
nesse segmento. Um estabe-
lecimento de queijos finos,
por exemplo, deve concen-
trar os esforços de vendas
tanto em consumidores de
alto poder aquisitivo, como
também em restaurantes, ba-
res e hotéis de alta categoria
e casas especializadas. Este,
portanto, é o segmento de
mercado a ser conquistado,
pois de pouco adiantará ten-
tar vender queijos mais caros para pessoas, bares
ou restaurantes mais modestos freqüentados por
públicos de baixo poder aquisitivo.

Para segmentar o mercado, é importante co-
nhecer alguns aspectos que, além de possibilitar
a divisão do mercado em partes menores, facilita-
rão a identificação do segmento em que o produto
terá maior aceitação. As formas mais comuns de
segmentação de mercado que devem ser conside-
radas são:
• Geográfica - países, estados, cidades, bairros

e ruas.
• Demográfica - idade, sexo, tamanho da famí-

lia.
• Psicográfica - classe social, estilo de vida, per-

sonalidade.
• Por conduta - conhecimento, atitudes, costu-

mes.
• Por volume — pequenos, médios e grandes.
• Por mix de marketing — mercados que respon-

dem aos diferentes fatores de marketing (pre-
ço, prazo, propaganda ou tipo de produto).

• Por profissão do consumidor - médico, enge-
nheiro, administrador etc.
Para definir claramente o segmento de mercado

para uma empresa, produto, mercadoria ou servi-
ço especifico devemos responder a três questões:
Qual será o público-alvo (segmento de mercado);
O que está comprando? (recursos, embalagem,
serviços, preço, entrega); Por que está compran-
do? (benefícios, características especiais).

Como você deve ter observado, para segmen-
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tar o mercado e determinar com precisão a fatia
que seu produto deverá atingir, é necessário con-
tar com o auxílio de uma pesquisa.

Nem sempre os pequenos empresários dispõem
dos recursos necessários para financiar uma pes-
quisa que determine com precisão o segmento de
mercado em que deverão estar concentrados os
esforços de vendas. Se este é o seu caso não desa-
nime. A falta de recursos não deve impedir que o
empreendedor estude seriamente o segmento de
mercado que lhe interessa. Nesse caso, o próprio
empresário, pessoas da família, ou de sua confian-
ça, juntos poderão realizar a pesquisa valendo-se

da criatividade e de conheci-
mentos obtidos em treina-

Instrumento de decisão
Já dissemos que a cada ano milhares de em-

presas encerram suas atividades. Para se ter uma
idéia precisa do que isso significa, basta observar
os seguintes dados: 205.786 empresas foram ex-
tintas em 2008, das quais 31,3% estavam loca-
lizadas em São Paulo, 8,92% em Minas Gerais
e 8,4% no Paraná e o restante nos demais esta-
dos brasileiros. No mesmo ano, foram registra-
das 594.440 empresas, sendo que mais da meta-

de (54,85%) estavam localizadas em São Paulo
(31,3%), no Rio Grande do Sul (13,15%) e em
Minas Gerais (9,29%). A precisão desses dados
deve causar surpresa a muitos. Afinal, como esses
dados tão recentes puderam ser obtidos? Não se
trata de adivinhação. Para saber quantas pessoas
existem em uma determinada cidade, ou em um
bairro, ou até quantas empresas iguais de um de-
terminado ramo existem no Brasil, basta recorrer
à pesquisa. Todas essas informações e centenas
de outras que a empresa pode utilizar, podem ser
conseguidas por meio de pesquisa. Talvez a pa-
lavra pesquisa assuste um pouco. Imediatamen-
te se pensa nas grandes despesas envolvidas por
esse instrumento. Mas nem sempre uma pesquisa
bem feita custa muito ou é complexa.

Uma pesquisa de mercado, por exemplo, é um
instrumento utilizado pela empresa com o objeti-
vo de influir na comercialização de um produto
ou serviço. Por meio da pesquisa de mercado o
empresário fica sabendo quem são seus clientes,
quais desejos e necessidades desses fregueses, o
que eles pensam dos produtos oferecidos pela em-
presa etc.

Todas essas informações podem ser obti-
das sem que haja necessidade de despender um

grande volume de dinheiro. Uma boa pesquisa,
simples e de baixo custo, pode e deve ser utiliza-
da pelos pequenos empresários. Basta que estejam
interessados em aperfeiçoar o processo de vendas.
Vamos definir melhor para que serve a pesquisa,
quando e como esse instrumento deve ser utili-
zado.

Para que serve? Para conhecer as tendências
de mercado; formular a política de vendas; conhe-
cer a opinião dos consumidores sobre os mais di-
versos aspectos; diminuir os riscos da decisão so-
bre os planos de vendas; decidir a melhor maneira
de motivar o consumidor a comprar.

Quando deve ser realizada? Em qualquer
época. Entretanto, há alguns momentos oportu-
nos para sua realização: identificar problemas ou
tirar dúvidas; lançar novo produto no mercado;
instalar a empresa; expandir o negócio; certificar-
se da necessidade dos serviços ou produtos.

Onde deve ser realizada? Onde estiver o maior
público de interesse da empresa. O fator que deter-
mina o local em que a pesquisa deve ser feita é pre-
cisamente o problema a ser pesquisado. Ela pode
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ser realizada no salão de vendas de uma empresa,
na calçada, em frente à empresa, ou bem longe da
empresa.

Quais os métodos utilizados? A pesquisa de
mercado faz uso dos seguintes métodos: Pesquisa
qualitativa - normalmente usada para pequenos
números de entrevistados, não generalizável para
o todo da população. A significância estatística e
nível de confiança não são calculados. Pesquisa
de mercado quantitativa - geralmente usada para
tirar conclusões - testa uma hipótese específica -
usa técnicas de amostra por forma a poder fazer
inferências a partir da amostra para a totalidade
da população. Envolve um grande número de pes-
quisados. Técnicas de observação — o pesquisa-
dor observa o fenômeno social no seu ambiente
natural. As observações podem ocorrer transver-
salmente (observações feitas de uma vez) ou lon-
gitudinalmente (observações ocorrem ao longo de
determinados períodos). Técnicas experimentais
— o pesquisador cria um ambiente quase artificial
para tentar controlar fatores espúrios e depois
manipula ao menos uma das variáveis. Exemplos
são laboratórios de compra e testes de mercado.
Muitas vezes os pesquisadores usam mais do que
uma técnica.

Para a realização da pesquisa quantitativa -
que utilizaremos como exemplo - pode-se optar
entre as metodologias do censo ou amostragem.
Na primeira, aplicam-se questionários a todos os
integrantes do universo que se pretende atuar. Na
segunda, trabalha-se com um percentual repre-
sentativo desse universo. O censo é mais caro e
trabalhoso, e nem sempre representa um ganho
na qualidade dos resultados. Por isso, vamos tra-
balhar com a metodologia de amostragem que é
mais simples e pode dar uma idéia bastante corre-
ta do universo pesquisado.

Mesmo simples e de baixo custo, uma boa pes-
quisa deve seguir um roteiro, como o que apresen-
tamos a seguir.

1. Definir a área de abrangência
Definir a região de atendimento da empresa

e seu público-alvo é o primeiro passo da pesqui-
sa. Assim, é preciso escolher a cidade ou grupo
de cidades onde se pretende vender os produtos.
Podemos aplicar a pesquisa junto ao consumidor
final ou junto a revendedores.

2. Quantificar o mercado
Definidas a região e a

clientela, passamos agora, a
como quantificar esse merca-
do, ou seja, identificar quan-
tos consumidores existem na
área de abrangência. Para
fazer isso, devemos recorrer
à coleta de dados secundá-
rios. Dados secundários são
informações já disponíveis e
catalogadas em livros, publi-
cações ou na internet. Para
isso, podemos consultar as
instituições que normalmen-
te coletam e armazenam os
dados sobre o segmento em-
presarial a ser pesquisado,
tais como Juntas Comerciais
e Associações Empresariais.

"

Se quisermos
conhecer as
opiniões de um
conjunto de
pessoas com
características
semelhantes,
não precisamos
conversar com o
grupo inteiro

3. Delimitar a amostra
O número de empresas na região de abran-

gência não significa o volume total de clientes
potenciais do negócio, mas é uma informação
imprescindível para chegar a esse resultado. Para
conhecer "por dentro" o consumidor, identificar
sua personalidade, descobrir suas preferências,
é necessário conversar com eles. Chegou a hora
de coletar os dados primários, ou seja, as infor-
mações que ainda não estão disponíveis sobre o
mercado e que são, geralmente, as mais impor-
tantes. Esses dados nós devemos buscar direta-
mente na fonte. Contudo, não é preciso conver-
sar com todos os nossos potenciais consumidores.
Veja bem, quando queremos provar um bolo de
chocolate, não precisamos comer o bolo inteiro
para saber se ele está gostoso ou não; basta um
pequeno pedaço, uma fatia. Da mesma forma, se
quisermos conhecer as opiniões de um conjunto
de pessoas com características semelhantes, não
precisamos conversar com o grupo inteiro; basta
conversar com alguns dos seus integrantes. Um
grupo inteiro é chamado de população, que é um
conjunto de indivíduos ou empresas com uma
ou mais características similares. Cada "pedaço"
do grupo é chamado de amostra, uma parcela
representativa dessa população. Mas como po-
demos saber qual o tamanho ideal da amostra?
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Como nos certificarmos
de que não incluímos entrevistados a
mais ou a menos na nossa pesquisa? E

como utilizar o processo de amostragem numa
pesquisa de verdade? Em primeiro lugar, é im-
portante ter em mente que uma pesquisa deve
ser feita quando a população a ser pesquisada for
maior que 100 elementos. Cada pesquisa trata
de problemas e de populações diferentes. Assim,
é preciso utilizar uma boa dose de criatividade e
bom senso para manter critérios satisfatórios de
delimitação de amostra.

O cálculo do tamanho da amostra depende
de diversas variáveis que têm impacto na sua for-
mulação. Algumas são de cunho científico, mas a
maioria depende apenas de bom senso. Para de-
finir o tamanho da amostra, podemos trabalhar
com os seguintes parâmetros: a) Quanto maior a
população, maior será a amostra; b) Quantidade
tolerável de erro amostrai - o erro amostrai iden-
tifica o quanto o resultado de uma pesquisa pode
variar. Um erro amostrai de 5% mostra que os

percentuais de respostas obtidos - também cha-
mados de freqüência - podem variar, para mais
ou para menos, em 5%; c) variação da popu-
lação em relação às características de interesse
da pesquisa - quanto mais homogênea - me-
nos variada - é a população, menor é a amostra
necessária para representá-la. Por exemplo, a
diferença entre pesquisar as condições socioe-
conômicas de um bairro de alto padrão de ren-
da e pesquisar uma cidade inteira. Mesmo que
ambos tenham populações residentes iguais, é
necessária uma amostra menor no bairro de alto
padrão (porque o nível de renda é semelhante)
do que a utilizada para pesquisar uma cidade
inteira (que possui pessoas de todas as faixas de

renda). Existem várias metodologias para deter-
minar o tamanho da amostra. A Tabela l, no fim
dessa matéria, é um exemplo de como se pode fa-
zer isso. Nesta tabela, para cada margem de erro

(mais ou menos 3%, 5% e 10%), existem duas
colunas com o tamanho da amostra mostran-
do o nível de variação (NV), ou seja, grau de

heterogeneidade da população: uma com
um nível de variação de 50/50 e outra com
nível de variação de 80/20. Assim, 50/50

indica muita variação entre as respostas
dos entrevistados (população mais heterogê-

nea) e 80/20 indica menor variação (população
mais homogênea), ou seja, grande parte dos en-
trevistados encara a questão da mesma forma.

4. Elaborar o questionário e obter os re-
sultados

O processo de criação de um questionário é
muito importante. Um instrumento bem elabora-
do para a coleta de dados é essencial para o sucesso
da pesquisa, uma vez que ele irá garantir que todas
as informações de que precisamos serão realmente
obtidas no trabalho. A fórmula ideal para a elabo-
ração do questionário é usar o bom senso. Vários
fatores são importantes no seu desenvolvimento,
mas o fundamental é criar um instrumento de
pesquisa que possa ser respondido sem dificuldade
e com satisfação. O questionário pode ser dividido
em três partes e deve ser preparado respeitando-
se a seguinte ordem: dados demográficos - são as
primeiras perguntas do questionário, que avaliam
se o entrevistado realmente pertence ao grupo que
pretendemos entrevistar; dados objetivos - são as
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respostas de que realmente precisamos no ques-
tionário; dados de checagem - são os dados que
identificam o entrevistado - nome, telefone, por
exemplo — e que permitirão um eventual contato
posterior para se obter outras informações ou, no
caso de utilização'de pesquisadores contratados,
checar se as entrevistas foram realmente efetua-
das. E importante que o questionário completo
não seja muito extenso e possua questões claras
e específicas. Não existe regra básica para se ela-
borar um bom questionário, uma vez que cada
pesquisa requer um instrumento diferenciado e
específico de coleta de informações. Mas é pos-
sível enumerar alguns cuidados que devemos ter
quando de sua elaboração:
• dar preferência a perguntas que busquem

saber o perfil dos entrevistados e suas pre-
ferências. Assim, é bom evitar questões que
procuram levantar valores, crenças e atitudes
do entrevistado. E sempre melhor perguntar
o que o entrevistado faz, do que perguntar o
que ele pensa;

• perguntas fechadas, que pedem respostas como
sim/não ou que pedem uma escala de respostas,
devem ser mais freqüentes do que as abertas -
como "qual a sua opinião sobre...";

• ser específico nas perguntas — devemos ter o
cuidado para não incluir mais de um assunto
na mesma pergunta;

• usar palavras simples na elaboração das per-
guntas e nas alternativas das respostas, para
evitar problemas de compreensão por parte
dos entrevistados;

• ser educado com o entrevistado, tratando-o
por "senhor" ou "senhora", com polidez e pa-
ciência;

• fazer perguntas curtas — é melhor ter um ques-
tionário com mais perguntas do que um ques-
tionário mais curto com perguntas longas;

• o questionário com perguntas simples e inte-
ressantes;

• evitar o uso de perguntas jornalísticas, aque-
las que dão ao entrevistado informação que a
maioria da população não conhece, do tipo:
"Sabendo que..., o que você pensa a respeito
de...?";
Conforme sugerido anteriormente, é impor-

tante um maior número de questões fechadas que
pedem uma escala de respostas. Os principais ti-

r

E preciso
utilizar uma
boa dose de
criatividade e
bom senso para
manter critérios
satisfatórios
de delimitação
de amostra da
pesquisa

pos de escala de respos-
tas são:

escala nominal - é
aquela que atribui no-
mes ou números às va-
riáveis pesquisadas, com
o objetivo simplesmente
auxiliar na contagem das
respostas obtidas, como
por exemplo:

Sexo: ( ) Masculino
( ) Feminino;

escala ordinal
também atribui nomes
ou números às variáveis
pesquisadas, mas incor-
porando um sentido de
ordem entre as respos-
tas. Por meio dessa esca-
la é possível, por exem-
plo, determinar se um produto é melhor ou pior
que outro, na opinião do entrevistado. Exemplo:
Como você classifica o produto X? ( ) Ótimo
( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo;

escala de intervalo ou de razão — nestas, são
atribuídos valores numéricos às variáveis, per-
mitindo ao entrevistado perceber a diferença
entre as medições e, assim, estabelecer o grau
de diferença entre uma medição e outra. A di-
ferença entre as escalas ordinais e as de razão
é bastante sutil: no primeiro tipo, o "ponto de
partida" não é absoluto; no segundo, o "ponto
de partida" é absoluto e igual: o algarismo zero.
Por exemplo: Que nota você atribui para o de-
sempenho do produto X? ( ) O ( ) l ( ) 2
( ) 3 ( )4 ( )5

Com essas informações, podemos elaborar nos-
so questionário. Mas antes disso, vamos contar um
último segredo para que a sua pesquisa traga bons
resultados. Antes de aplicar o questionário com o
público-alvo, aconselhamos testá-lo com pessoas
de confiança, pois com certeza, vão surgir dúvidas
e novas idéias que não haviam sido observados.

5. Tabular os resultados
Com os questionários respondidos, é necessá-

rio proceder à análise crítica de cada um deles,
para verificar a coerência entre as respostas. Essa
é uma fase difícil e trabalhosa, mas muito impor-

43



tante para a confiabilidade do
resultado final. Para tanto, po-
demos recorrer a programas de

computador, desenvolvidos
para esse fim, ou fazer uma

tabulação manual das
respostas. Assim, va-
mos formar uma "opi-

nião média" da amostra
que deve valer para toda

a população. Para facilitar a
contagem, é importante ela-
borar uma tabela, onde será
contabilizado o número de

respostas para cada uma das
questões e, em seguida, transformar

respostas iguais obtidas em percentu-

ais. É bom lembrar que o percentual é calculado
utilizando-se o número de respostas em cada item
da questão sobre o total das respostas. Assim, se
na Questão l, por exemplo, o item "a" obteve 68
respostas de um total de 80 entrevistados, o resu-
alatado é igual a 85% (68 : 80 x 100).

6. Analisar os resultados
Com as respostas dos questionários tabula-

das, procedemos à última etapa da pesquisa:
análise dos resultados. Estes resultados vão
proporcionar informações importantes para que
possamos definir, com maior clareza, o produ-
to, a mercadoria ou o serviço que vamos lançar
no mercado. A pesquisa pode dar indicadores
imediatos e dados mais complexos, com o cru-
zamento das respostas.

Tabela 1 Determinante do tamanho da amostra
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