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Resumo:O presente artigo tem por objetivo mostrar um problema real em uma organização do ramo
alimentício localizada em Parnamirim no Rio Grande do Norte, a Tikker Açaí. Constatou-se que a
empresa não possui dados mercadológicos. Dessa forma, demonstra-se a importância de uma pesquisa de
marketing abordando a concorrência e a competitividade e como essa pesquisa pode trazer benefícios à
organização. São mostrados ainda os passos corretos de como desenvolver uma pesquisa mercadológica
e o que deve constar em seus dados captados. A metodologia utilizada para desenvolver este estudo foi a
exploratória, conduzida através de levantamento bibliográfico, com características qualitativa e com o
levantamento do estudo de caso da empresa abordada. Foi observado que, para uma pesquisa de
marketing ter um bom resultado, deve apresentar dados com soluções claras e suficientes acerca do
desejado pela organização. Assim sendo, ressalta-se a importância de uma pesquisa de marketing para o
crescimento e desenvolvimento de qualquer organização, que poderá desfrutar desses dados em suas
estratégias e tomadas de futuras decisões.
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1. INTRODUÇÃO 

A tarefa da pesquisa de marketing consiste em avaliar as necessidades de informações 
de uma organização e fornecer a gerencia informações relevantes, precisas, confiáveis, validas 
e atuais. O ambiente competitivo de hoje e os custos crescentes tanto em produção como em 
produto final faz com que essa ferramenta se torne cada vez mais necessária para uma boa 
administração da organização. 

Dessa maneira, a pesquisa de marketing é uma ferramenta que aproxima o consumidor 
real ou potencial ao cliente que a utiliza, usando de informações qualitativas ou quantitativas 
para traçar perfis, preferências, gostos, necessidades, receios, entre outras especificações. 

Atualmente as decisões mercadológicas requerem que as pesquisas de marketing 
forneçam informações consistentes. Já que elas não podem se basear em intuições, instinto, as 
decisões mercadológicas precisam ter consistência com a realidade para que a organização não 
tome uma decisão incoerente e assim sendo, realizar investimentos desnecessários, para tanto é 
necessário que haja conhecimento sobre os seus consumidores finais, para poder fazer 
investimentos mais adequada, e para isso, a pesquisa de marketing é essencial. 

A pesquisa de marketing influencia diretamente nas estratégias mercadológicas da 
empresa, e aquelas empresas que tem um perfil estudado sobre os seus concorrentes, clientes, 
fornecedores terão uma vantagem acima daqueles que não tem. 

Foi constatado através de uma entrevista com os donos da empresa, que existe uma 
deficiência na informação dos dados mercadológicos, principalmente, em relação à 
concorrência e aos clientes. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo mostrar a 
importância dos dados mercadológicos para a Tikker Açaí, sugerindo uma possível 
implementação de uma pesquisa de marketing para a organização. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira, à seção 1 foi apresentada a 
Introdução. Na seção 2 será a fundamentação teórica, onde se destaca a abordagem sobre 
marketing e outra sobre a pesquisa de marketing. Na seção 3 é mostrada a metodologia 
adotada para a realização desse estudo. A seção 4 trata-se da analise da realidade investigada, 
onde se divide em dois tópicos o 4.1 os aspectos históricos e o 4.2 sobre as informações 
captadas acerca da organização. Na seção 5 é apresentado o resultado do estudo desse artigo e 
por fim, na seção 6 é as considerações final. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

2.1.  MARKETING 
Para Kotler (2000) o marketing é uma função organizacional e um conjunto de 

processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem 
como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu 
público interessado. E o objetivo maior do marketing é a identificação e satisfação das 
necessidades e desejos do cliente. Nesse aspecto fica evidente que o conceito de marketing 
exige como consequência, que a maximização dos lucros, seja a meta de uma organização 
(AAKER, KUMAR, DAY, 2004). 

De acordo com Naresh k. Malhotra (2000), “Na medida em que os clientes se tornam 
mais influentes e       sofisticados, os gerentes de marketing precisam de maiores informações 
como eles reagirão a produtos e outras ofertas de marketing. À medida que a concorrência se 
torna mais acirrada, os gerentes precisam de informações sobre a eficiência de suas 
ferramentas de marketing. E à medida que o ambiente e altera com mais rapidez, os gerentes 
de marketing precisam de informações mais oportunas”. 



  

 
 Por outro lado, Cobra (1992) defende que o marketing é mais do que uma forma de 

sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços - é um compromisso com a busca da melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, bem como, é preciso descobrir o que o consumidor quer, ou 
necessita, e a partir daí orientar uma produção mais racionalizada. Esse é o enfoque centrado 
no marketing para identificar as necessidades dos consumidores.

O marketing é um conjunto de atividades operadas por organizações e também um 
processo social Lambin (2000). Ele contribui com a realização de estratégias que configurem 
entrega de valor aos mercados Woodruff, (1997). É necessário ter consciência de que o 
individuo compõe sua opção de compra comparando os benefícios oferecidos com os custos 
de aquisição de oferta e, em seguida, confrontando o valor dessa oferta com o valor das 
outras, fazendo por fim a sua escolha (OLIVER, 1999). 

Dentro do marketing, podem-se destacar os 4P’s do marketing. Jerome McCarthy em 
1960, diz que o modelo expressa o seguinte raciocínio: As empresas produzem um 
determinado produto, este é alvo de uma promoção, que tem por objetivo comunicar, informar 
o consumidor sua disponibilidade em uma dada praça (ponto de venda, ou local), a um 
determinado preço. Também conhecido como composto de marketing ou mix de marketing os 
4 Ps transformou-se num instrumento de suma importância para os profissionais de marketing 
e para as empresas em geral. 

2.2. PESQUISA DE MARKETING
No decorrer dos anos, a American Marketing Association, 1988 (AMA) elaborou sua 

definição:   
 “Pesquisa de Marketing é a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao 

nome de marketing por meio da informação-usada para identificar e definir oportunidades e 
problemas de mercado; gerar, refinar e avaliar ações de marketing; monitorar o desempenho de 
marketing; melhorar a compreensão do marketing como processo.”              

De acordo com Samara e Barros (2011), essa ferramenta tem “... os objetivos de uma 
pesquisa são determinados de maneira a trazer informações que solucionam o problema de 
pesquisa. É um processo interdependente e que exige total coerência entre o problema definido 
e os objetivos do problema da pesquisa”.

A pesquisa de marketing enquadra-se dentro do Sistema de Informação de Marketing 
(SIM) da organização. De acordo com Samara e Barros (2006), o SIM “organiza e gera o 
fluxo das informações nas empresas” e consiste em quatro subsistemas: relatórios internos, 
inteligência de marketing, pesquisa de marketing e analítico de marketing (Tabela1). 

Tabela 1: O Sistema de Informação de Marketing (SIM)
Sistema de Informações de Marketing 
(SIM) 

Fornece dados sobre:

Relatórios internos Vendas, custos, despesas, produção de caixa 
etc. 

Inteligência de marketing Informações diárias dos executivos por meio 
de contatos com vendedores, distribuições, 
publicações, relatórios etc.



  

Pesquisa de marketing Estudos específicos, projetos formais sobre 
problemas e oportunidades para o marketing.

Analítico de marketing Processos estatísticos e modelos de decisão 
para apoios aos executivos. Análise de 
regressão, análise fatorial, modelos gráficos e 
matemáticos.

 

Mattar (2001, p.15) ressalta que: A pesquisa de marketing é a investigação sistemática, 
controlada, empírica e crítica de dados com o objetivo de descobrir e (ou) descrever e (ou) de 
verificar a existência de relações presumidas entre fatos (ou variáveis) referentes ao marketing 
de bens, serviços e idéias, e ao marketing como área de conhecimento na administração.

Identificar as oportunidades, ameaças ou risco para o empreendimento, a organização 
ao pesquisar o mercado pode identificar oportunidades que poderá explorar e expandir o 
empreendimento e deverá criar estratégias para aproveitar tais oportunidades. Também 
deverá identificar as ameaças externas e riscos para o negocio, procurar formas de se proteger 
ou atenuar esses riscos. E para isso é preciso realizar pesquisa de marketing. (PAIVA 
JUNIOR; LEÃO; MELO, 2003). 

Pode-se dizer, em síntese, que a pesquisa de marketing é a identificação, coleta 
(processo de obtenção de dados), análise (exame, diagnóstico) e disseminação (derramamento) 
de informações de forma sistemática (ordenada) e objetiva (prática), e seu uso visa a melhorar 
a tomada de decisões relacionadas á identificação e solução de problemas (e oportunidades) 
em marketing Malhotras (2001). Além de ser uma ferramenta de ajuda na obtenção de dados, 
buscando no mercado respostas que possam ajudar na tomada de decisão da organização.

A pesquisa de marketing foi projetada para estes fins; projeta o método para coletar as 
informações; gerencia e implementa o processo de coleta de dados; analisa os resultados e 
comunica as achadas e suas implicações (MATTAR, FAUZE, 2003).

De acordo com o atlas Gerência de Produtos: como tornar seu produto um sucesso de 
Mattar, Fauze Naiib e Santos, Dílson G (2003), pode-se observar na figura 1.2 o paradigma 
das informações, tanto as externas como as internas, a importância delas para um bom plano 
de marketing. Fica claro onde as analise do ambiente, da demanda e da concorrência afeta o 
plano de marketing, assim sendo, não tendo uma boa analise (dados/informação/conhecimento) 
terá um Diagnostico e Prognóstico afetado, podendo causar uma decisão mal sucedida pelo 
gerente de marketing.  

 

 

 



  

 

 

Figura 1.2 - Paradigma das informações internas e externas e como elas se comunicam 

Uma das tarefas críticas dos administradores de marketing é a tomada de decisão 
Kotler, (2000). Tomar decisões envolve não apenas a solução de problemas, á medida que elas 
surgem, mas também a antecipação e prevenção de problemas futuros. Com isso, a pesquisa de 
marketing auxilia o tomador de decisões, apresentando fatos pertinentes, analisando-os e 
sugerindo possíveis ações de ordem prática.

A pesquisa de marketing auxilia o gerente de marketing a tomar as suas decisões, como 
propõe. Como proposto na figura 1.3 eles tomam decisões sobre oportunidades em potencial, 
seleção de mercados-alvos, segmentação de mercado, planejamento e implementação de 
programas de marketing, desempenho de marketing e controle. Essas decisões são 
complicadas por interações entre as variáveis controláveis do marketing (produto, preço, 
promoção, distribuição). Acrescentam-se mais complicações por fatores ambientais 
incontroláveis, como condições econômicas gerais, tecnologias, leis e políticas públicas, 
ambientes políticos, concorrência e alterações sociais e culturais. Outro fator nesse composto é 
a complexidade dos vários grupos de clientes: consumidores, funcionários, acionistas, etc. 
(MALHOTRAS, 2004). 

 
elaboração do plano de marketing



  

Figura1. 3 - Como a pesquisa de marketing influencia o gerente de marketing 

Existem vários tipos de pesquisas, entre elas a caracterizada como qualitativa e 
quantitativa. A qualitativa de acordo Oliveira (2000), “... o método qualitativo “sempre” foi 
considerado o método exploratório”, ou seja, os entrevistados são estimulados a responderem 
sobre algum tema, objetivo ou conceito. Já as quantitativas de acordo com o (Ethos, 2002) 
“O método quantitativo é especialmente projetado para gerar medidas precisas e confiáveis 
que permitam uma analise estatística”, portanto são mais adequadas para apurar opiniões, 
preferências e atitudes explicitas, já que utilizam instrumentos estruturados (questionários).

 Em termos de questões técnicas, os pesquisadores precisam se certificar de que a 
concepção de pesquisa a ser utilizada irá prover a organização das informações necessárias 
para a resolução ou, pelo menos, para a diminuição de seu problema. Assim, a melhor 
relação custo-benefício em pesquisa talvez não esteja em gastar menos, ou em utilizar menos 
material, mas sim em revelar mais no utilizar “muito” o pouco que se tenha revelado, salienta 
GRISI (1997). 

Para elaborar uma pesquisa de marketing, é preciso seguir alguns passos. E segundo 
Malhotra (2004) e Kotler (2006) o processo de pesquisa de marketing é constituído por seis 
passos, que são eles: 

 Definição do problema, das alternativas de decisão e dos objetivos da pesquisa: Que 
consiste no levantamento de um possível problema/oportunidade, buscando 
alternativas, e por fim, definir o objetivo da pesquisa com base nas questões anteriores. 
O levantamento do problema/oportunidade é de extrema importância para que o 
pesquisador compreenda as reais necessidades que devem ser examinadas. 



  

 Desenvolvimento de uma abordagem: Esta etapa inclui a formulação de uma estrutura 
objetiva ou teórica, modelos analíticos, perguntas de pesquisa, hipóteses e a 
identificação de características ou fatores capazes de influenciar a concepção da 
pesquisa. 

 Formulação da concepção da pesquisa: Uma concepção de pesquisa é uma estrutura ou 
desenho para a realização do projeto de pesquisa. Ela detalha os procedimentos 
necessários para a obtenção das informações requeridas e sua finalidade é criar um 
estudo que irá testar as hipóteses de interesse, determinar as possíveis respostas as 
perguntas da pesquisa e proporcionar as informações necessárias para a tomada de 
decisão. Definir precisamente as variáveis e criar escalas apropriadas para medi-las 
também faz parte da concepção da pesquisa. A questão de como obter os dados dos 
entrevistados deve ser resolvido. Também é preciso preparar um questionário e um 
plano de amostragem para a seleção de entrevistados para o estudo. Em termos mais 
formais pode-se dizer que a concepção de pesquisa envolve os seguintes passos:

A. Definição da amostra necessária;

B. Análise de dados secundários; 

C. Pesquisa qualitativa; 

D. Métodos de coleta de dados quantitativos (levantamento, observação e 
experimentação); 

E. Procedimentos de mensuração e escalas; 

F. Elaboração do questionário;

G. Processos de amostragem e tamanho da amostra;

H. Plano de analise dos dados. 

 Trabalho de campo ou coleta de dados: A coleta de dados envolve uma força ou 
equipe de campo que opere em campo, como no caso de entrevistas pessoais, pelo 
telefone, correios ou eletronicamente. A seleção, o treinamento, a supervisão e a 
avaliação adequada das forças ajudam a minimizar os erros de coleta dos dados. Esta 
etapa é a mais sujeita a erros, pois depende da colaboração dos entrevistados, que, 
além disso, podem dar respostas tendenciosas e não sinceras.

 Preparação e analise dos dados: A preparação dos dados inclui sua editoração, 
codificação, transcrição e verificação. Casa questionário ou formulário de observação é 
inspecionado ou editado, se necessário, é corrigido. Os dados são posteriormente 
analisados para obter informações relacionadas aos componentes da pesquisa, 
oferecendo, assim, informações para o problema envolvido no estudo realizado.

 Preparação e apresentação do relatório: O projeto inteiro deve ser documentado em 
um relatório escrito que cubra as perguntas especificas identificadas, que descreva a 
abordagem, a concepção da pesquisa, a coleta de dados e os procedimentos de analise 
de dados adotados e apresente os resultados e as principais constatações. Estas 
deverão ser apresentadas de forma que possam ser usadas prontamente no processo 
decisório. Além disso, devera ser feita uma apresentação verbal a gerencia com o uso 
de tabelas, gráficos e figuras para aumentar a clareza do impacto.       



  

 
3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa é do tipo exploratória, pois de acordo com Richardson (2008), a 
pesquisa exploratória visa conhecer uma realidade, sendo que o objetivo geral começa, 
usualmente, pelos verbos: conhecer, identificar, levantar e descobrir. Logo a metodologia 
utilizada neste trabalho é o da pesquisa é exploratória, pois visa identificar a importância da 
utilização da Pesquisa de Marketing para a empresa Tikker Açaí.

Primeiramente, foram realizadas pesquisas bibliográficas na intenção de ter uma base 
teórica para este trabalho e conhecer algumas técnicas de analises. Essas pesquisas foram feitas 
em periódicos, artigos científicos de diversas bases de dados, livros e sites. Gil (1999) descreve 
que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante material já elaborado, principalmente 
livros e artigos científicos.  

Logo em seguida teve uma entrevista com o proprietário da organização em estudo e 
foi elaborado um CASE. “O método de um estudo de caso, pois permite uma investigação 
para se preservar as características holísticas e significativas dos eventos da vida real (YIN, 
2003)”.   

De posse dos dados, foi feita uma análise qualitativa e quantitativa. Para Richardson 
(1999), caracteriza-se pelo emprego de qualificação tanto nas modalidades de coleta de 
informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 
simples, como percentual, média, até as mais complexas, como coeficiente de correlação, etc. 
Conseqüentemente foi definido o objetivo de tal estudo e concluímos com os resultados 
apresentados nesse artigo. 

4. ANÁLISE DA REALIDADE INVESTIGADA 

4.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 
A empresa Tikker Açai é uma empresa de produtos do ramo alimentícios gelados que 

iniciou suas atividades no ano de 2006, na cidade de Parnamirim/RN, depois de três anos de 
trabalho, com a expansão dos negócios e diversificação do MIX de produtos transferiu-se para 
o Distrito industrial de Parnamirim no bairro de Cajupiranga, onde atua também como 
distribuidora de alguns produtos. Em breve a TK receberá o Selo da PAS- Programa Alimento 
Seguro, que esta em fase final de implementação pelo SEBRAE/RN. 

Tem como Missão: Produzir e Distribuir alimentos com alta qualidade e sabor 
incomparável, que proporcione prazer, energia e saúde aos consumidores de nossos produtos. 
E como Visão: Ser referencia em nosso ramo de atuação a curto prazo no estado do Rio 
Grande do Norte, bem como alcançar referencia Nacional a médio prazo, pela qualidade de 
nossos produtos e logística exemplar. 

4.2. INFORMAÇÕES CAPTADAS DA ORGANIZAÇÃO 
Constatou-se através de uma entrevista com o proprietário da TK a não realização de 

uma analise do mercado em que atua, assim sendo, não é possível constatar dados 
mercadológicos que seria importante para auxiliá-los em decisões estratégicas. 

Apesar de ser uma organização que está em fase de crescimento, pode-se perceber que 
ela não tem uma estrutura bem definida em relação a sua participação no mercado em que atua 
nem tem conhecimento dos perfis dos seus clientes e consumidores em potencial.

A organização está expandindo os seus produtos pelo interior do estado, em cidades 
com populações consideráveis, a exemplo: Mossoró. E não está havendo um prévio estudo se 
esse expandimento vai dar resultados em longo ou curto prazo, se tem mercado consumidor, 



  

 

mensurar quantidades que irá ser necessário produzir na fabrica para suprir a demanda 
existente dos consumidores de Açaí e seus derivados, etc. Para ter esses resultados em mãos, é 
necessário que se conheça o mercado e fazer um estudo do mesmo. 

Para tal expandimento, a TK tem uma política de vendas e revendas, que funciona 
como uma franquia, por exemplo, são vendidos os seus produtos a uma pessoa física e essa 
pessoa fica responsável pela revenda na sua cidade. No entanto, é de interesse da TK que os 
seus produtos cheguem em boas condições e seja bem aceitável no mercado, assim sendo, ela 
teria uma maior receita e consequentemente maior lucro liquido. 

Portanto, fica claro que um estudo mercadológico, séria uma ótima ferramenta que a 
TK poderia usar ao seu favor, pegando dados do mercado que poderia ajudar em suas decisões 
e futuros investimentos. Assim sendo, tentando diminuir o risco de erro e procurando otimizar 
os seus lucros.     

5. RESULTADOS 
A pesquisa de marketing influencia diretamente nas estratégias mercadológicas da 

organização, e aquelas organizações que tem um perfil estudado sobre os seus concorrentes, 
clientes, fornecedores terão uma vantagem acima daqueles que não tem. Pois a pesquisa de 
marketing trás dados importantes sobre o atual mercado, perfis de 
clientes/consumidores/concorrentes que são de fundamental relevância para o empresário 
conhecer. 

Percebe-se para administração de um gerente de marketing, que utiliza a pesquisa de 
marketing nas suas decisões, é necessário que nessa pesquisa traga dados consistentes em 
avaliar a população de maneira que forneça dados relevantes, precisos, confiáveis, validos, 
atuais, dados que sejam representativos da população. Assim sendo, pode ser utilizada com 
uma maior eficácia. 

No caso da TK, é interessante saber da sua participação no mercado para poder tomar 
decisões estratégicas mais acirradas e ousadas, procurando conquistar uma maior clientela. 
Pesquisar também sobre assuntos relacionados com satisfação e insatisfação do consumidor 
fazendo com que a TK procure ter mais cuidado nos seus pontos fracos e em contrapartida 
procurar fortalecer as suas estratégias que engloba os aspectos positivos da organização.

Diante da importância da pesquisa de marketing, é sugerido a empresa Tikker Açaí 
fazer uma pesquisa de marketing, para prover possíveis soluções ou “falhas” ainda não 
detectadas pelas ações atuais. Procurar prever o futuro de uma maneira mais aceitável com a 
realidade e ter mais firmeza nas futuras tomadas de decisões estratégicas da organização.

Os dados coletados nas pesquisas podem ser em forma de números, respostas curtas, 
longas, pequenos textos, tudo vai depender da maneira de como está elaborado o questionário 
e o tipo de pesquisa realizada. As pesquisas podem ser realizadas através de questionários 
pré-formulados ou formuladas previamente podendo ser modificados na hora de ser 
respondido. Elas podem ser realizadas também por via e-mail, telefone, ou o corpo a corpo 
(pesquisa de campo). Os dados coletados em quaisquer tipos de pesquisa têm que serem 
analisados cuidadosamente e transformados em futuras informações. 

 

 



  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Pesquisa de Marketing mostrou ter um interessante papel dentro da organização. 
Com essa ferramenta em mãos da organização, as suas decisões estratégicas pode-se tornar 
mais adequadas ao mercado, com uma precisão e exatidão maior em atingir as suas metas.

Apesar da Tikker Açaí ser uma dos maiores fornecedoras de açaí do estado, é 
observado fragilidades em relação à sua analise de mercado. Dados de grande relevância para 
manutenção e desenvolvimento da organização não são levantados, criando um ponto fraco 
para a administração da mesma.  

Uma boa pesquisa mercadológica é caracterizada com informações precisas que 
reflitam a situação verdadeira do problema da organização, tem que ser objetiva, clara e ser 
executada de forma imparcial. 

As pesquisas de marketing são investimentos fundamentais para qualquer organização, 
seja de grande ou pequeno porte. Tem que ser levado em consideração à escolha do tipo da 
pesquisa e a maneira do desenvolvimento da mesma, o método deve satisfazer a necessidade 
da organização.  

Quanto mais informações mercadológicas de interesse da organização, melhor será a 
sua decisão em relação a um determinado problema ou até mesmo encontrar oportunidades 
para sua expansão. Além de poder reduzindo drasticamente os custos com decisões 
inapropriadas para determinado problema e investimentos desnecessários.

A pesquisa quando bem estruturada e executada, pode mostrar-se de grande 
relevância para o futuro da organização, os dados capturados podem ajudar 
consideravelmente nos tomadas de decisões, como também aperfeiçoar produtos e serviços 
prestado pela organização. 

Como sugestão para trabalhos futuros pesquisar sobre os impactos causados na 
implementação de pesquisa de marketing em uma organização, bem como os pontos fortes e 
fracos no fluxo dos dados captados na pesquisa e suas utilizações pelos gerentes de 
marketing. 
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