1

PORTIFÓLIO PARA SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS DE MERCADO.

Técnicas de Pesquisa
As técnicas de investigação a serem utilizadas em um determinado estudo dependem das especificidades do objeto
em análise. Dentre as principais metodologias utilizadas pela GERIR, destacam-se as seguintes técnicas:
quantitativas, qualitativas e estudos exploratórios.
Veja abaixo as principais diferenças entre as técnicas quantitativas e qualitativas:
As diferenças básicas entre o método de pesquisa quantitativa e método de pesquisa qualitativa

1 – OPÇÕES DE PESQUISAS DE MERCADO

Tipos de Pesquisas de Mercado:
Os projetos de pesquisa realizados pela GERIR são centrados nas necessidades específicas de cada cliente.
Dispomos de soluções integradas em pesquisa para compreender o tema em questão e propiciar a análise
mais completa para tomada de decisão.
Pesquisa de marketing
Pesquisa que visa à coleta de informações sobre determinado mercado. A sistematização da informação é
vital para a tomada de decisão e a pesquisa de marketing subsidia a compreensão do mix de marketing,
investigando, por exemplo, a avaliação do consumidor em potencial: pelo produto, preço, praça,
promoção... Este tipo de estudo pode ser realizado de forma descritiva e explicativa e é uma ferramenta
importante do plano de marketing.
Pesquisa de potencialidade de mercado
Procura diagnosticar o potencial de expansão do mercado de um produto ou marca, as características e o
perfil dos consumidores. Investiga os segmentos não atendidos ou os segmentos descontentes com
determinado tipo de produto ou serviço.
Análise da concorrência
Tem por objetivo o monitoramento dos concorrentes através de estudos contínuos (tipo painel) com
consumidores destes concorrentes, como forma de compressão da leitura dos consumidores sobre o
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mercado. Este tipo de estudo permite ganhar vantagem competitiva, prever mudanças e reduzir incertezas
no processo decisório.
Pesquisa de segmentação de mercado
Este tipo de pesquisa é composto por duas etapas: primeira em dados primários e a segunda em dados
secundários. Procura mapear os possíveis segmentos (aplicando diferentes critérios) e identificar os fatores
que diferenciam os vários grupos de consumidores.
Pesquisa de intenção de compra
Este tipo de estudo objetiva a análise de tendência ou predição de comportamentos as vésperas de
atividades festivas (como natal, páscoa, dias das mães, pais, namorados...).
Também subsidia avaliação de campanhas promocionais, onde se prospecta as possíveis intenções de
compra, após estímulos promocionais.
Pesquisa de motivações de compra e consumo
Este tipo de pesquisa procura compreender as motivações dos consumidores em relação a determinado
produto ou prática. É especialmente indicado para novos produtos ou produtos que sofrem mudanças
constantes em função de avanços tecnológicos.
Pesquisa de preferência por marca
Este tipo de pesquisa investiga o grau de inserção de uma marca no imaginário social dos consumidores e
quais as marcas efetivamente são consumidas e os motivos que fomentam essa escolha. Identifica e
correlaciona as marcas mais lembradas (Top of mind), com as marcas de preferência e as marcas mais
procuradas pelos consumidores, verificando os fatores condicionantes de situações onde uma marca é líder
em lembrança, mas não em vendas. Neste tipo de pesquisa testa-se a inserção da marca
comparativamente a de seus principais concorrentes e realiza-se o diagnóstico das variáveis que compõem
o mercado em análise.
Pesquisas de satisfação do cliente
Monitora o grau de satisfação dos clientes em relação a um determinado produto ou serviço. A pesquisa de
satisfação pode ser realizada com os clientes de determinada empresa ou organização e com os clientes da
concorrência, permitindo parâmetros de comparação. A pesquisa de satisfação é construída em módulos,
ao passo que toda a empresa ou organização é avaliada de forma integrada, com análises segmentadas.
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Pesquisa em ponto de venda (PDVs)
Este tipo de pesquisa pode ser realizado de várias formas. Pode ser realizado um estudo com os
representantes do ponto de venda (gerentes ou responsáveis pela compra) para avaliar toda a relação
entre o ponto de venda e a indústria (avaliando os produtos e serviços). Outro formato comum é a
realização de entrevistas com consumidores no ponto de venda, avaliando determinado produto e seus
concorrentes.
Pesquisa de hábitos e atitudes
Realiza o diagnóstico da relação de um determinado público com uma categoria de produto ou serviço. O
objetivo deste tipo de estudo é compreender os hábitos e o perfil dos consumidores atuais e dos potenciais
consumidores.

Entre em contato conosco e solicite orçamento para o seu projeto.
GERIR CONSULTORIA E ASSESSORIA
contato@gerirservicos.com.br / gerirservicos@hotmail.com
Tel. (77) 9 9947-4517 - Whatsapp

