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Mercado

• Seu negócio vai atrair clientes suficientes para 
tornar-se lucrativo?

• Identifique e atenda as necessidades de • Identifique e atenda as necessidades de 
mercado!!!

• Conhecer seu mercado é fundamental para 
seu sucesso.



Oportunidade

• Uma idéia de negócio é diferente de uma 
oportunidade de negócio.

• É preciso identificar problemas e necessidades

– Atenda uma necessidade de um cliente – Atenda uma necessidade de um cliente 

– Solucione um problema de um cliente

• Pessoas estão sempre buscando novas 
soluções ou soluções melhores



Oportunidade

Não basta ter um novo 
produto/serviço, ouça o mercado e 

ofereça o que deseja.ofereça o que deseja.



Oportunidade

• Clientes atuais e potenciais são uma excelente 
fonte de informações.

• Faça perguntas abertas para descobrir suas 
insatisfações com os atuais produtos e insatisfações com os atuais produtos e 
expectativas para novos produtos.

• Quanto mais você sabe sobre seu cliente e 
mercado, mais preparado você estará.



Oportunidade

• É importante entender do mercado, setor 
econômico e da concorrência

– Prepara você para identificar lacunas, 
necessidades e desejosnecessidades e desejos

– Procure setores em crescimento

• Em 1995, Tecsis e energia eólica

– Explore novos conhecimentos

• Livros, revistas, internet, novos desafios



Oportunidade
• Mercado, setor econômico e da concorrência

– Estude a concorrência
• O que ela está fazendo? O que está planejando?

• Pontos fortes e fracos da concorrência

– Leia constantemente– Leia constantemente
• Gaste tempo lendo, sobre seu setor e outros setores

• Tendência e novidades no Brasil e no mundo

– Conheça e, se puder, consulte fontes pagas de 
informação

• Lafis, ISI Emerging Markets, Serasa Experian



Oportunidade
• Perfil do público, estilos de vida e hábitos

– Antecipe e reja rápido a mudanças em gostos, 
estilos e hábitos

– Monitore mudanças demográficas (ex. IBGE)

– Observe as pessoas (converse e pergunte)– Observe as pessoas (converse e pergunte)

– Navegue na Internet
• Novas tendências, fóruns on-line, lojas virtuais

• Veja na página da disciplina!



Oportunidade
• Se quiser saber, pergunte!

• Rafael Duton, Movile: “É preciso muito esforço para saber o 
que o seu consumidor pensa, o que quer e o que precisa. Essas 
devem ser nossas diretrizes para aprimorar produtos e fazer as 
alterações necessárias neles de forma que o mercado continue 
interessado em consumi-los”interessado em consumi-los”

• Movile: áreas específicas para avaliar o produto e 
analisar o comportamento do consumidor.

• Mais importante que o tempo de laboratório é o 
tempo para pesquisa de campo!



Oportunidade

• Tendências
– Detectar tendências é uma das chaves do sucesso

– Observe os meios de comunicação, internet, revistas 
de negócios por temas recorrentes e emergentes

– Busque em associações comerciais e setoriais, outros – Busque em associações comerciais e setoriais, outros 
empreendedores, vendedores e fornecedores, 
profissionais de apoio (advogados, contadores, 
bancos), agências governamentais, professores e 
consultores de negócios



Fonte do seu conceito de negócio

• Seu conceito de negócio vem da ...?

– Resolução de um problema

– Identificação de uma necessidade

– Estudo do mercado

– Aprendizado das características do setor– Aprendizado das características do setor

– Reação à concorrência

– Pequisa de tendências de mercado

– Sensibilidade a mudanças de estilo de vida

– Apoio a hábitos de consumidores emergentes

– Observação de tendências emergentes

– Outra fonte (descreva)



Oportunidade

• Avaliando oportunidades

– Adequação (de nova idéia) ao seu atual conceito

– Adequação à sua visão pessoal

– Talentos e habilidades– Talentos e habilidades

– Riscos e recompensas

– Vantagem competitiva (preço, qualidade ou 
superioridade)

– Longevidade

– Potencial de crescimento



Pesquisa de mercado

• Coletar dados sobre produtos e serviços para saber 
se atendem as necessidades do cliente

• Ajuda a identificar tendências, mudanças 
demográficas e econômicas, hábitos de compra, 
concorrênciaconcorrência

• Use essa informação para determinar seu mercado-
alvo e estabelecer vantagem competitiva

• Detecte problemas e obstáculos

• Definir referências e avaliar sucesso



Pesquisa de mercado

• Pesquisa Primária

– Dados coletados especificamente para seu negócio

– Contratar o serviço ou realizar você mesmo

– Técnicas– Técnicas

• Questionários para clientes

• Entrevistas (pessoais, telefone, internet)

– Planejando sua pesquisa/entrevista

• Determine seu objetivo: o que quer descobrir? E como 
usar essa informação?



Pesquisa de mercado
• Pesquisa Primária

– Planejando sua pesquisa/entrevista

• Seleciona perguntas-chave: busque as necessidades 
preferências, desejos, comportamento (preço,compra)

– Se houver duas lojas na mesma rua, como você se decide?– Se houver duas lojas na mesma rua, como você se decide?

– Qual sua loja favorita deste produto? Porque?

– De quem você compra este produto? Qual o melhor aspecto 
desta empresa?

• Decida o método para coletar os dados
– Número de pessoas, complexidade das perguntas, elementos a 

observar

• Resuma e avalie as informações



Pesquisa de mercado

• Pesquisa Primária

– Técnicas

• Observação (de reação, sem dialogar com participante)

• Grupos de discussão: interação entre participantes

– Passos para conduzir grupo de pessoas– Passos para conduzir grupo de pessoas

• Determine seus objetivos

• Desenvolva perguntas para os participantes

• Convide participantes

• Planeje a logística para a sessão

• Grave o aúdio ou vídeo da sessão



Pesquisa de mercado
• Pesquisa Secundária

– Informações já coletas por outros negócios ou por 
artigos, livros e publicações

– Podem não ser atualizadas

– Podem não ser relevantes– Podem não ser relevantes

– Podem não ser específicas

– São mais fáceis e mais baratas

– Busque somente quanto tiver um plano do que está 
procurando, defina seu objetivo de pesquisa



Pesquisa de mercado

• Perfil competitivo

– Concorrência direta: produto/serviço similar

• Outros locais, outros países

• Diferentes tamanhos• Diferentes tamanhos

– Concorrência indireta: produtos/serviço diferente, 
mas satisfazem mesmo necessidade ou oferecem 
benefício semelhante

– Concorrência futura



Pesquisa de mercado
• Perfil do setor

– Tamanho do setor: 

– quantas empresas internacionalmente, nacionalmente, 
regionalmente?

– qual o tamanho atual e qual foi seu crescimento nos 
últimos 5/10 anos?
qual o tamanho atual e qual foi seu crescimento nos 
últimos 5/10 anos?

– Quantas empresas fazem negócios pela internet?

– Quais fazem negócios internacionalmente? 

– Qual o valor gasto ou unidades consumidas pelos 
compradores internacionalmente, nacionalmente ou 
regionalmente?



Pesquisa de mercado
• Perfil do setor

– Tendências do setor:  

– Quais as tendências primárias do setor?

– Quais as tendências externas como sazonalidade, 
flutuação econômica, aspectos demográficos ou flutuação econômica, aspectos demográficos ou 
mudanças em outros setores?

– Quais oportunidades/ameaças destas tendências?

– Canais de distribuição: 

– Quais as formas comuns para levar o produtos ao 
público-alvo? 

– Há canais exclusivos do setor?



Pesquisa de mercado
• Perfil do setor

– Potencial de crescimento: 

– Qual evolução atual? Crescimento, declínio ou 
estabilidade?

– Quais fatores estão associados ao potencial de 
crescimento?
Quais fatores estão associados ao potencial de 
crescimento?

– Lucratividade:

– Quais fatores contribuem para o  lucro do setor, 
passado e futuro?

– Qual o padrão de margem de lucro? Quais fatores 
afetam o lucro?



Pesquisa de mercado
• Perfil do consumidor

– Provável consumidor

– Empresas ou pessoas

– Usuário, Decisor, Comprador, Influenciador

– B2B(usiness), B2C(onsumer)– B2B(usiness), B2C(onsumer)

– Informações Geográficas (IBGE,IPEA,CGEE, SIDRA)

– Informações comportamentais (valores, crenças, 
estilo de vida, padrões de compra, expectativa de 
preço e qualidade, frequência)



Pesquisa de mercado
• Atividade

– Verifique as atividades de pesquisa de mercado 
disponibilizadas no site da disciplina

– Primeiro, defina as respostas que busca e porquê

– Responda com base em seus conhecimentos atuais ou 
pesquisas iniciais
Responda com base em seus conhecimentos atuais ou 
pesquisas iniciais

– Deixe em branco o que não souber, mas indique fontes 
de pesquisa

– Faça um planejamento de como irá realizar sua 
pesquisa primária e secundária

– Não faça ainda a sua pesquisa primária, mas pode 
iniciar a pesquisa secundária

– VEJA PRÓXIMOS SLIDES



Pesquisa de mercado
• Atividade

– 1ª etapa, objetivos e perguntas
– proposta dos objetivos e perguntas a serem respondidas 

sobre pesquisa primária e secundária de mercado; 

– primeiro defina o que você precisa descobrir com sua 
pesquisa (use verbos no infinitivo, ex: definir o crescimento e pesquisa (use verbos no infinitivo, ex: definir o crescimento e 
tendências do setor que vou atuar, avaliar o padrão de 
comprado cliente ) 

– depois quais são as respostas que gostaria de ter  (ex: quero 
saber quem são meus concorrentes diretos no google play 
para ..., quero saber qual os critérios de escolha do meu 
cliente)

– deve incluir perfil do setor, perfil do consumidor, perfil 
competitivo!!



Pesquisa de mercado
• Atividade

– 2ª etapa, pesquisa secundária e planejamento da 
pesquisa primária
– Faça sua pesquisa secundária, busque e encontre respostas 

para suas questões e consolide em um texto

– Elabore uma proposta da pesquisa primária: público, forma de – Elabore uma proposta da pesquisa primária: público, forma de 
coleta, instrumento de coleta, informações a serem coletas e 
justificativa, e questões/perguntas

– 3ª etapa, execução da pesquisa primária
– Realize sua pesquisa primária

– Faça tabulação das respostas e dados obtidos

– Analise os resultados obtidos, quais as conclusões?


