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N
a aula 1, iniciamos o estudo sobre o processo de pesquisa de marketing, através l 1 i i i d b d i d k i é
do entendimento das aplicações da pesquisa de marketing. Continuamos os 
estudos na aula 2, com o sistema de informação de marketing (SIM). Nesta

aula, daremos continuidade ao assunto através da compreensão da Geração das

informações no processo de pesquisa de marketing.

  Compreender a importância da geração de informações para 
o processo de pesquisa de marketing e sua contribuição para 
a tomada de decisões.
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Para começo 

de conversa...

A 
tentativa da empresa Johnson & Johnson de lançar uma aspirina para bebês
não foi bem sucedida. Conhecemos e reconhecemos os produtos Johnson & 
Johnson como suaves, mas nesse caso, suavidade não é o que as pessoas 

procuravam numa aspirina para bebês. As pessoas desejavam um medicamento seguro,
mas não suave, pois suavidade dá a impressão de que não seria sufi cientemente efi caz. 
Esse é um exemplo do que parecia ser uma estratégia efi caz, mas acabou sendo uma 
decisão incorreta.

O sistema de informação de marketing deve adotar processos metódicos de coleta de 
dados para que as informações sejam geradas de forma confi ável e precisa. Diante 
disso, vamos agora estudar como são geradas as informações a fi m de compreender 
como os sistemas de apoio às decisões de marketing podem auxiliar os gerentes de 
marketing na tomada de decisões.
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Geração de 

informações

O 
desenvolvimento na tecnologia da informação causou uma revolução na 
distribuição das informações. Com os recentes avanços nas áreas de
computação, software e telecomunicação, muitas empresas descentralizaram 

seu sistema de informações de marketing. Hoje, na maioria das empresas, os gerentes 
de marketing podem acessar diretamente a rede de informações a qualquer hora e 
de qualquer lugar.

As informações coletadas pelos sistemas de pesquisa e inteligência de marketing da 
empresa geralmente exigem uma análise mais profunda e muitas vezes os gerentes 
precisam de ajuda para ajustar as informações aos seus problemas e decisões de 
marketing. Essa ajuda pode incluir análises estatísticas avançadas para se entender 
melhor as correlações em um conjunto de dados e sua confi abilidade estatística. 

Essas análises permitem que os gerentes vão além das médias e dos desvios-padrão 
e respondam a questões sobre mercados, atividades de marketing e resultados.

A análise das informações também pode envolver um conjunto de modelos analíticos 
cujo objetivo consiste em ajudar os profi ssionais de marketing a tomar as melhores 
decisões. Nesse caso, cada modelo representa algum sistema, processo ou resultado 
real. Esses modelos podem ajudar a responder a questões do tipo e se, ou ainda, o

que é melhor. Ou seja, auxilia a responder às questões relacionadas às dúvidas e 
verifi ca a melhor opção através da análise das informações disponível na própria rede 
de informações da empresa.

Nos últimos vinte anos, os cientistas de marketing desenvolveram uma grande quantidade 
de modelos para ajudar os gerentes da área a tomarem as melhores decisões em 
relação ao mix de marketing, à projeção de territórios e planos de vendas, à seleção 
de locais para pontos de varejo, ao desenvolvimento de um mix de propaganda mais x
efi caz e à previsão das vendas de novos produtos.

Mas devemos sempre lembrar que informações “isoladas” não têm valor nenhum. As 
informações de marketing só vão ter valor a partir do momento em que os gerentes as 
utilizarem para tomar melhores decisões de marketing. As informações coletadas por 
meio de inteligência e pesquisas devem ser distribuídas aos gerentes de marketing 
certos, no momento exato. 
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Muitas empresas possuem sistemas de informações de marketing centralizados. Esses 
sistemas fornecem regularmente aos gerentes relatórios de desempenho, informações 
atualizadas e relatórios sobre os resultados dos estudos.

Mas qual a função desses relatórios?

Os gerentes precisam desses relatórios 
rotineiros para tomar decisões relativas a 
planejamento, implementação e controle. 
Mas eles também precisam de informações 
não rotineiras em situações especiais e 
decisões repentinas.

Nesse caso, podemos imaginar duas 
situações:

  Um gerente de vendas que enfrenta problemas com um cliente importante pode 
querer um resumo das vendas e da lucratividade no último ano. 

  Um gerente de uma loja de varejo em que o produto que mais vende se esgotou pode 
querer saber o nível de estoque das outras lojas da rede.

Os gerentes podem obter informações do banco de dados da empresa ou de serviços 
de informações, analisar essas informações utilizando modelos estatísticos, preparar 
relatórios usando um editor de texto e um software de apresentação e se comunicar 
com outras pessoas na rede por meio de comunicações eletrônicas trabalhando em 
casa, no quarto do hotel ou no avião, ou seja, em qualquer lugar onde se possa ligar um 
laptop a uma linha telefônica. Esses sistemas oferecem perspectivas interessantes. 

Eles permitem que os gerentes obtenham as informações 
das quais necessitam de maneira rápida e direta e adaptá-Ias 
às suas necessidades.

Como os gerentes de marketing podem obter as informações?
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Desenvolvimento 

das informações 

As informações de que os gerentes de marketing precisam podem ser obtidas a partir 
de dados internos, da inteligência de marketing eg de pesquisa de marketing. Após a
coleta, o sistema de análise de informações processa esses dados a fi m de torná-los 
mais úteis para os gerentes.

Vamos entender cada um desses modos de obtenção de informações, separadamente.

Dados internos

Muitas empresas mantêm um extenso banco de dados interno - agrupamento 
computadorizado de informações obtidas a partir de fontes de dentro da empresa. Os 
gerentes de marketing podem acessar prontamente essas informações e trabalhar com
elas para identifi car oportunidades e problemas de marketing, planejar programas e 
avaliar o desempenho.

Exemplos de dados internos:

Demonstrativos da empresa de vendas, faturas, lucros, perdas, balanços, estoques e 
relatórios de pesquisas anteriores.

Vamos ver como funciona:

As informações contidas no banco de dados são obtidas de diversas fontes. O 
Departamento de Contabilidade prepara relatórios fi nanceiros e mantém registros 
detalhados sobre vendas, custos e fl uxo de caixa. A produção apresenta relatórios 
sobre seus prazos, entregas e estoques. A força de vendas prepara relatórios sobre 
as reações dos revendedores e as atividades dos concorrentes. O Departamento de 
Marketing fornece informações sobre a demografi a, as características psicográfi cas e 
o comportamento de compra dos clientes. O Departamento de Atendimento ao Cliente 
apresenta relatórios a respeito da satisfação dos clientes e dos problemas nos serviços 
prestados. Os estudos realizados por um departamento podem oferecer informações 
úteis para muitos outros.

Vamos analisar um exemplo de como as empresas utilizam seu banco de dados interno 
para tomar melhores decisões de marketing:



Exemplo 1
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Os bancos de dados internos em geral podem ser acessados mais rapidamente e são 
mais baratos que outras fontes de informações, mas também apresentam problemas. 
As informações neles contidas podem não estar completas ou estar registradas de 
maneira inadequada à tomada de decisões de marketing, uma vez que foram coletadas 
para outros propósitos. 

As redes de supermercados têm investido cada vez mais para ter em
mãos um detalhado raio X de cada um dos milhões de consumidores que
fazem compras nas suas lojas. Lançam o “Cartão fi delidade”, programa
de relacionamento que permite identifi car os hábitos de compra dos seus
clientes. Permite desenhar, em detalhes, o perfi l de compra, com informações
sobre os produtos que o consumidor adquire, horário de realização das
compras, freqüência de compras, dentre outros.

Com uma estratégia agressiva de marketing, o cartão é feito na hora. Depois
o cliente apresenta o cartão no caixa, toda vez que realiza suas compras
e o leitor ótico fará a decodifi cação e o software coletará as informações
qualitativas e quantitativas, permitindo que a empresa possa deixar as
lojas mais adequadas ao perfi l de consumo de cada bairro, por exemplo.
Pode descobrir que em determinada área da cidade há consumidores que
procuram pratos prontos a produtos in natura.

Em contrapartida, o cliente cadastrado pode receber brindes.

Com essa iniciativa, não só a empresa ganha, mas todos os seus parceiros,
fornecedores e clientes.

Exemplo 2

Os dados sobre vendas e custos utilizados pelo Departamento de
Contabilidade na preparação dos relatórios fi nanceiros devem ser adaptados
antes de serem utilizados na avaliação de desempenho do produto, da força
de vendas ou do canal. Dados envelhecem rapidamente; manter o banco
de dados atualizado exige um grande esforço. Além disso, uma grande
empresa produz uma quantidade enorme de dados, e não perder essas
informações de vista não é uma tarefa fácil. As informações do banco de
dados devem ser bem integradas e prontamente acessíveis por meio de
interfaces amigáveis, de maneira que os gerentes possam encontrá-Ias com
facilidade e utilizá-Ias de maneira efi caz.



1Praticando...
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Toda empresa possui mais informações do que qualquer gerente possa conhecer ou 
analisar. A informação fi ca distribuída entre incontáveis registros, planos e relatórios e 
presente na mente de muitos gerentes antigos. A empresa deve, de alguma maneira, 
colocar ordem nessa ‘mina de ouro’, de modo que seus gerentes possam encontrar 
com mais facilidade respostas para suas perguntas e tomar decisões baseadas em 
informações. 

Você entendeu? Então responda:

1. Como os gerentes de marketing podem obter as informações?

2. O que compõe um banco de dados internos?

Inteligência de marketing

Disponíveis sobre concorrentes e eventos no ambiente de marketing. Um sistema de 
inteligência de marketing coleta, analisa e distribui informações sobre os ambientes 
competitivo, tecnológico, econômico, social e político da empresa e lida também com 
informações sobre os clientes. Seu objetivo consiste em melhorar a tomada de decisões 
estratégicas, avaliar as ações dos concorrentes e prever as oportunidades e as ameaças. 
O sistema de inteligência de marketing determina quais informações são necessárias, 
coleta esses dados pesquisando o ambiente e entrega-os aos gerentes de marketing.



Benchmarking

  Técnica fundamental

para a melhoria 

contínua da

qualidade. O primeiro 

passo consiste em

comparar as práticas,

processos e produtos 

da empresa com um 

dos concorrentes ou

com os de empresas 

de classe mundial,

incluindo a de outros

setores. Depois, 

as conclusões são 

utilizadas num plano

estratégico que 

visa a atingir, ou

mesmo ultrapassar 

o desempenho dos 

concorrentes numa 

data específi ca.

2Praticando...
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O sistema de inteligência competitiva tem crescido drasticamente à medida que um 
número cada vez maior de empresas ‘bisbilhota’ ativamente seus concorrentes. As 
técnicas variam bastante: é possível entrevistar funcionários das empresas concorrentes 
em um processo seletivo e benchmarking com seus produtos, pesquisar na Internet, 
infi ltrar-se em feiras do setor e remexer no lixo dos concorrentes.

Muitas informações podem ser coletadas por meio dos próprios funcionários da empresa 
- executivos, engenheiros e cientistas, compradores e vendedores.

Exemplo 3

Há alguns anos, a Xerox percebeu que escutar seus funcionários poderia
ser bastante recompensador.

Em uma conversa com um vendedor de copiadoras da Kodak, um técnico da
Xerox soube que ele estava sendo treinado para prestar assistência técnica
aos produtos da empresa. O funcionário da Xerox relatou isso a seu chefe,
que repassou a informação para a unidade de inteligência da empresa. Por 
meio de pistas, como um anúncio classifi cado em que a Kodak requisitava
pessoas com experiência em produtos da Xerox, a empresa chegou ao
plano da Kodak - cujo codinome era Ulysses - para prestar assistência às
copiadoras da Xerox. Para proteger seu lucrativo negócio de assistência
técnica, a Xerox desenvolveu um programa denominado ‘Garantia de
Satisfação Total’, que permitia que o dono da copiadora devolvesse a
máquina por qualquer razão, desde que a Xerox tivesse sido responsável
por sua assistência técnica. Quando a Kodak lançou o Ulysses, a Xerox já
estava promovendo seu novo programa havia três meses.

Agora responda:

1. O que você entende por inteligência de marketing?



Exemplo 4

9

Pesquisa Mercadológica A03

Os funcionários geralmente são muito ocupados e falham na hora de repassar 
informações importantes. A empresa deve convencê-Ios de que eles são importantes 
coletores de informações, além de treiná-Ios para identifi car novos acontecimentos, 
interagir com eles em uma base contínua e incitá-Ios a repassar informações para a 
empresa.

A empresa deve também motivar fornecedores, revendedores e clientes-chave a repassar 
informações importantes sobre seus concorrentes e produtos. Por exemplo: antes de 
lançar seu aparelho de barbear descartável Good News, a Gillette informou a um grande 
distribuidor canadense em qual data planejava colocar seu produto no mercado norte-
americano. O distribuidor canadense imediatamente entrou em contato com a Bic e 
deixou-a a par do lançamento do produto. Com um programa viabilizado a todo vapor, 
a Bic conseguiu começar a vender seu aparelho de barbear pouco tempo depois da 
Gillette.

A empresa pode obter boas informações observando seus concorrentes e analisando as 
evidências físicas. Ela pode comprar e analisar os produtos dos concorrentes, monitorar 
suas vendas e investigar novas patentes.

Para projetar os primeiros modelos de Taurus, a Ford organizou uma lista 
com mais de quatrocentas características que seus clientes disseram
gostar nos carros dos concorrentes. Em seguida, implementou - e até
mesmo superou - o melhor da concorrência. Resultado: o Taurus logo se
tornou o carro mais vendido nos Estados Unidos.

2. Dê um exemplo:
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As empresas também podem examinar outros tipos de evidências físicas. Muitas 
empresas observam regularmente o estacionamento de seus concorrentes - 
estacionamentos cheios indicariam muito trabalho e prosperidade; estacionamentos 
não muito cheios sugeririam tempos difíceis.

Algumas empresas chegam a remexer no lixo de seus concorrentes. Legalmente, o lixo 
é considerado propriedade abandonada. Apesar de muitas organizações atualmente 
destruírem documentos técnicos, elas podem deixar passar de maneira despercebida o 
lixo revelador dos departamentos de Marketing e Relações Públicas. Em um exemplo de 
‘roubo de lixo’, a Avon admitiu que havia contratado detetives particulares para remexer 
no lixo de sua rival Mary Kay Cosmetics. A ultrajada Mary Kay abriu um processo contra 
a Avon para obter seu lixo de volta, mas esta alegou que não havia feito nada de errado. 
O lixo tinha sido encontrado em um estacionamento público e a Avon tinha fi tas de vídeo 
que comprovavam sua alegação.

Os próprios concorrentes podem revelar informações por meio de relatórios anuais, 
publicações voltadas para negócios, feiras, press releases, peças publicitárias,
propagandas e páginas Web. A Internet está provando ser uma vasta fonte de informações 
fornecidas pelos concorrentes. Hoje em dia, muitas empresas disponibilizam uma grande 
quantidade de informação em seu site Web, fornecendo detalhes para atrair clientes, 
parceiros, fornecedores ou pessoas interessadas em franchise. E essas mesmas
informações estão ao alcance dos concorrentes com apenas um clique no mouse. Press 
releases que não chegaram a ser impressos estão publicados nos sites Web, deixando 
as empresas bem informadas sobre os novos produtos e as mudanças organizacionais 
dos concorrentes. Anúncios de emprego colocados no site Web revelam as prioridades 
de expansão dos concorrentes. 

Utilizando ferramentas de busca como o Yahoo!, os profissionais de marketing 
podem procurar por concorrentes, eventos e tendências específi cas e ver o que está 
acontecendo. As pessoas que buscam informação podem também examinar alguns dos 
milhares de bancos de dados on-line. Alguns deles são gratuitos. 

Algumas empresas montaram um departamento para coletar e fazer circular informações 
de marketing. Essa equipe examina as principais publicações, faz buscas na Internet, 
resume notícias importantes e envia boletins para os gerentes de marketing. Ela 
desenvolve um arquivo com informações importantes e ajuda os gerentes a avaliar 
novas informações. Esses serviços melhoram bastante a qualidade da informação 
disponível para os gerentes de marketing.

O uso crescente de informações de marketing fez surgir uma grande quantidade de 
questões éticas. Apesar de a maioria das técnicas que vimos ser legal - algumas chegam 
a ser consideradas extremamente competitivas - muitas envolvem comportamentos 
éticos questionáveis. As empresas devem tirar vantagem das informações de domínio 
público. Entretanto, não devem se curvar à bisbilhotagem. Com todas as fontes de 
informação legítimas atualmente disponíveis, a empresa não precisa infringir leis nem 
códigos de ética para conseguir boas informações.



1.___
2.___
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Pesquisa de marketing

Além de informações sobre os concorrentes e os acontecimentos do ambiente, os
profi ssionais de marketing frequentemente necessitam de estudos formais sobre 
situações específi cas.

Nesses casos, o sistema de inteligência de marketing
não oferecerá a informação necessária em detalhes e 
os gerentes precisarão de uma pesquisa de marketing.

Vamos realizar alguns exercícios? Então, responda:

Na próxima aula, vamos dar continuidade aos estudos sobre o processo de pesquisa 
de marketing, abordando o planejamento da pesquisa de marketing e suas etapas.g

1. Descreva algumas maneiras com que os pesquisadores podem obter as
informações que desejam.

2. Exemplifi que as maneiras citadas acima.



Nesta aula, estudamos como são geradas as informações para o processo 
de pesquisa de marketing. Com isso, concluímos os conceitos fundamentais 
a respeito da pesquisa de marketing, o que envolve sua aplicação, abordada 
na aula 1, e o SIM, estudado na aula 2.
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1. Visite o site de uma loja de departamentos da sua cidade e escreva um
relatório a respeito das atividades de varejo e marketing desenvolvidos
pela empresa. Isso irá ajudá-lo a compreender melhor o projeto de
fi delização de clientes de uma loja de departamentos.

2. Faça uma pesquisa em algumas empresas da sua cidade para identifi car 
os programas de relacionamentos que as respectivas empresas adotam
a fi m de coletar e gerar informações para a pesquisa de marketing. Você
poderá verifi car os supermercados, lojas, redes de farmácias, dentre
outras. Descreva as estratégias adotadas pelas empresas, identifi cando
as vantagens e desvantagens, tanto para a empresa quanto para o
consumidor.



Anotações

13

Pesquisa Mercadológica A03

Referências

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. Tradução 
de Bazán Tecnologia e Lingüística; revisão técnica Arão Sapiro. 10. ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2000.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Tradução de Arlete
Simille Marques e Sabrina Cairo. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Tradução
Nivaldo Montingelli Júnior e Alfredo Alves de Farias. 3. ed. Porto Alegre: Bookmann,
2001.

McDANIEL, Carl. Pesquisa de marketing. Tradução James F. S. Cook; revisão técnica 
Tânia Maria Vidigal Limeira. São Paulo: Pioneira Thompson Learnign, 2003.



Anotações

14

Pesquisa Mercadológica A03



15

Pesquisa Mercadológica A03

Anotações
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Anotações
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