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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A pesquisa mercadológica é uma ferramenta fundamental para auxiliar os 

gestores de empresas nos processos de tomadas de decisões, é utilizada pelos administradores 

preocupados com a qualidade de seus serviços e que buscam maneiras de maximizar retornos e 

minimizar riscos de investimentos. Trata-se de um instrumento eficaz quando da elaboração de 

planos de ação que visam a prospecção de mercados, a conquista e fidelização de clientes. 

OBJETIVO: Avaliar a eficácia e efetividade das pesquisas mercadológicas nos processos 

decisórios das empresas. METODOLOGIA: Utilizou-se para o desenvolvimento deste estudo 

revisões bibliográficas em obras pertinentes ao tema de interesse com ênfase nos objetivos 

pretendidos. Para dar sustentação às teorias acerca do assunto, algumas abordagens diretas foram 

realizadas com o auxílio de entrevistas estruturadas dirigidas aos gestores de empresas sitadas no 

município de Monte Carmelo (MG), cujo propósito foi identificar se elas, efetivamente, utilizam 

o instrumento de “Pesquisa” para conhecer as necessidades, desejos e outros atributos dos 

clientes, os quais  formariam a concepção para delinear ações ou estratégias mercadológicas que 

dariam subsidios para as tomadas de decisões a curto, médio ou longo prazo. RESULTADOS: 

Mediante a consolidação das informações coletadas, tem-se como premissa a confirmação da 

hipótese de que as organizações mesmo tendo o conhecimento da importância da “Pesquisa 

Mercadológica”, não as utilizam de forma coerente, sendo a mesma muitas vezes subestimada do 

valor que elas poderiam proporcionar à empresa, os benefícios são poucos explorados em 

detrimento dos custos inerentes ao processo de pesquisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dado a 

relevância do uso de pesquisas mercadológicas contata-se que esse procedimento é extremamente 

importante e colaborativo no processo decisório para o delineamento das ações estratégicas. 
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