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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO  
 

ROSE MEIRE RIÇATO UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trabalho realizado tem como finalidade apresentar as atividades pedagógicas do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Comercial da Unoeste, realizada na disciplina Comportamento do 
Consumidor, no primeiro semestre de 2016. Dentre as atividades do gestor comercial, encontra-se 
a compreensão do consumo através do comportamento do consumidor, sendo que este processo 
pode ocorrer na etapa anterior a compra; da compra e pós-compra. Neste contexto, torna-se 
importante destacar que o comportamento do consumidor, deve ser visto como um processo que 
envolve a tipologia do consumidor considerando os aspectos demográficos, características de 
personalidade e estilos de vida.  O objetivo desse trabalho é descrever como ocorre a condução da 
elaboração do projeto de pesquisa de mercado, considerando os aspectos da tipologia por 
critérios demográficos    Pode-se observar que os recursos empregados na elaboração do projeto 
mostram-se eficientes no que se refere à Tipologia do Consumidor,proporcionando informações 
demográficas relevantes do consumidor.Outro aspecto a se destacar foi a tomada de decisão em 
equipe na elaboração das questões referentes as variáveis demográficas, levando em 
consideração a análise macroeconômica.No trabalho realizado, pode-se concluir que, no processo 
de elaboração do projeto de pesquisa de mercado, é importante que o profissional de gestão 
comercial, verifique as tipologias do consumidor e o conjunto de suas variáveis a serem 
empregadas, promovendo desta forma melhores condições para compreensão do 
comportamento do consumidor em cada negócio e em cada produto.      Para a elaboração do 
projeto de pesquisa para pesquisa de mercado são realizadas as seguintes etapas : Definição do 
Público Alvo e Objetivos da Pesquisa.Definição da coleta dos Dados.Definição do Método de 
Pesquisa - tipo de pesquisa mais adequada ao propósito e os procedimentos para a sua 
realização.Definição da Amostra - tamanho do público a ser pesquisado.Elaboração dos 
Instrumentos de Pesquisa-questionários.Aplicação da Pesquisa.Tabulação dos dados e Análise dos 
Dados.    

 


