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Pesquisa de Marketing Empresarial em  

A pesquisa é uma forma de coletar dados que 
vão servir na hora de tomar decisões para 
solucionar problemas relativos à público, 
produto, preço, concorrentes, canais de 
distribuição e muitos outros pontos estratégicos 
para a empresa. 
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6 PASSOS 
O QUE ENTENDER ANTES DE COMEÇAR: 
 

Formular o problema 

• O quanto se sabe sobre o problema?  
• É possível determinar uma hipótese?  
• Quais tipos de pergunta precisam ser respondidas?  
• Qual tipo de pesquisa melhor servirá? 

Determinar o tipo de Pesquisa 
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Determinar o método de coleta 
• Como os dados existentes podem ser usados?  
• O que deve ser mensurado? Como? Qual é a fonte de informação?  
• Como as pessoas devem ser questionadas? Conseguiremos respostas 
diretas das pessoas? 
 

• Qual o propósito deste estudo: resolver um problema, identificar uma 
oportunidade?  
• Qual informação é necessária para se tomar a decisão?  
• Como a informação resultante será usada?  
  
 

FONTE: MIND MINERS. 
  

Determinar o desenho da amostra 
•Qual é o público alvo da população? 
•Qual o melhor tamanho da amostra?  
•Quais métodos serão usados para garantir a qualidade dos 
dados? Como a amostra deve ser selecionada? 
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Após a coleta de dados, deve-se compreender: 
•Como os dados serão codificados?Qual ferramenta de análise e 
tabulação será utilizada?  
• Quais técnicas de análise serão utilizadas? 
 

Analisar e interpretar dados 
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Para apresentar o relatório deve-se pensar em: 
• Quem lerá o relatório? Qual é o nível técnico do leitor do relatório?  
• É necessário apresentar recomendações de ação? É necessária uma 
apresentação oral? 
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A Confederação Nacional da Indústria - CNI, com 

o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações - MCTIC, por  meio  da  

Secretaria de Empreendedorismo  e Inovação - 

Sempi, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, e da  

Financiadora  de  Estudos  e Projetos  - Finep,  

firmaram  parceria  para  a  estruturação da REDE 

NAGI DIGITAL. 

A Parceria tem o objetivo de selecionar 
instituições para aperfeiçoamento das 
metodologias de gestão da inovação com  foco 
na transformação digital do setor produtivo.  

 
Para que isso seja possível é necessário que 

as organizações redefinam suas estratégias. 
Oficinas já realizadas 

Webinar 
 

Apresentação de contexto e da 
estrutura do alinhamento conceitual 

Oficina 1 
 

 Inovação e a cultura digital 

Oficina 2  
 

Tecnologia: experiência digital, com 
foco no pensamento digital, sistêmico e 
externo  

Oficina 3 
 

Tecnologias de Indústria 4.0 aplicadas 
ao pensamento digital, sistêmico e 
interno 

Incorporando a tecnologia como elemento 

chave dos negócios,  integrando as 

operações e o  capital  humano em 
processos digitais e vice-versa. 


