
 Em função das potencialidades e necessidades 
na região Sul catarinense, o Iparque (Parque Científico 
e Tecnológico da Unesc) conta com o Ipese (Instituto 
de Pesquisa Socioeconômica Aplicada) como instituto 
que desenvolve pesquisas e estudos voltados à área 
das ciências sociais aplicadas, com ênfase em pesquisas 
socioeconômicas e mercadológicas. 

 Compreender a importância da pesquisa de 
mercado é algo primordial para que a economia regional 
se desenvolva, pois é através da pesquisa de mercado 
que planejamentos podem ser feitos, ações podem ser 
discutidas e objetivos são traçados. Em função desse e de 
vários outros motivos que o Ipese desenvolve esse tipo 
de serviço.

 Mas o que de fato é uma pesquisa de mercado? 
Bom, para que seja possível uma melhor compreensão do 
mercado, as organizações devem conhecer e dispor de 
informações relevantes sobre seu campo de atuação, seu 
negócio, seus concorrentes e, especialmente, sobre seus 
clientes. No processo da pesquisa de mercado, é possível 
compreender e identificar a dinâmica do mercado, 
trazendo, assim, o conhecimento que as organizações 
necessitam e onde querem atuar. 

 A busca por uma oportunidade no mercado 
é a principal razão que leva uma organização, uma 
instituição ou um empresário empreendedor a buscarem 
o conhecimento que uma pesquisa de mercado pode 
lhes dar. Mas o que é mercado? Por que é tão importante 
compreender suas dimensões? Segundo Cobra e Marcos 
(2015), o mercado é formado por um grupo de pessoas 

que são denominadas potenciais compradoras ou 
consumidoras de produtos ou serviços. Cabe, assim, aos 
empresários buscarem compreender na pesquisa de 
mercado a demanda dos assim chamados potenciais 
consumidores e posicionarem a oferta de maneira 
assertiva. 

 Para a identificação e a mensuração dos dados 
necessários para a estruturação de uma pesquisa de 
mercado, faz-se necessária a utilização de quatro métodos, 
sendo eles: 

 - Técnica Qualitativa;
 - Técnica Quantitativa;
 - Técnica de Observação;
 - Técnica Experimental.

 Dentre as quatro técnicas existentes, as mais 
utilizadas pelo Ipese são as qualitativas e as quantitativas. 
As pesquisas de mercado que utilizam a técnica qualitativa 
são pesquisas direcionadas a um pequeno número de 
respondentes, buscando a fundo a compreensão de cada 
indivíduo sobre determinado tema, produto ou mercado. 
Essas pesquisas são realizadas com questionários e 
conduzidas no ritmo de uma conversa ou entrevista, 
a fim de identificar de forma detalhada a opinião do 
entrevistado. Já as pesquisas de mercado quantitativas 
são bem mais abrangentes, consideram um número 
maior de respondentes e têm como finalidade identificar 
a opinião do entrevistado sobre questões pontuais. 
Devido à sua abrangência expressivamente maior que 
a da pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa utiliza 
a fórmula de Barbetta (2003) para estimar o número de 
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entrevistados. Através da utilização desses dois métodos, 
o Ipese consegue regar todas as informações necessárias 
e relevantes para uma pesquisa de mercado.

 Fica claro, então, a importância da pesquisa de 
mercado e do papel do Ipese como instituto de pesquisa 
capacitado para atender à demanda na região sul de 
Santa Catarina. O assim chamado “Mercado” está sempre 
em movimento e em constante mudança, cabendo 
ao empreendedor identificar e compreender essas 
mudanças para assim maximizar seus objetivos. O Ipese 
e a pesquisa de mercado estão presentes na região com 
o intuito de auxiliarem e compreenderem o crescimento 
econômico, por meio de seus serviços e ações. 


