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https://www.youtube.com/watch?v=_2X-VAhSFsM;

De onde vêm as boas ideias?
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https://www.youtube.com/watch?v=_2X-VAhSFsM


Estudo Dirigido

1. Qual o principal motor das ideias?

2. O que é preciso fazer para aperfeiçoar uma ideia?

3. O que é preciso para executar uma ideia?

4. O que tem haver a ciência estatística com uma ideia?
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Ferramenta para captar informações sobre segmentos de
mercado;

A ideia é impactar positivamente no desempenho dos
negócios;

Pesquisa de mercado
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1. Definir demanda ação => problema que modelo de negócio
pretende resolver, foco no que se deve fazer;

1. Definir demanda informação => foca na coleta de
informações e dados necessários para resolver o problema;

Definir Problema
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a) Demanda ação: necessidade de agir no sentido de atrair
mais jovens entre 18 e 25 anos;

b) Demanda informação: “o que se pode fazer para atrair esses
jovens”? Requer estudo;

Exemplo:
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Ferramenta útil é a análise SWOT:

1. Forças;

2. Fraquezas;

3. Oportunidades;

4. Ameaças;

Desenvolvimento do 
problema
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• Produto;

• Preço;

• Distribuição;

• Propaganda;

• Promoção;

Variáveis 
Influenciáveis
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• Legislação;

• Ética;

• Política;

• Cultura;

• Religião;

• Economia;

Variáveis Não 
Influenciáveis
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1. Macroambiente;

1.1. Ambiente físico, geográfico, natural;

1.2. Ambiente demográfico;

1.3. Ambiente político;

1.4. Econômico;

1.5. Tecnológico;

1.6. Cultural/social;

Avaliação do negócio mercado 
e aplicação estatística
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1. Definição do problema;

2. Planejamento da pesquisa;

3. Coleta de dados;

4. Apuração do resultado;

5. Apresentação dos dados;

6. Análise e interpretação dos dados;

7. Tomada de decisão;

Método Estatístico
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Características dos 
dados:
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Não-
estruturados;

Estruturados;



1º - Definição do problema: Saber exatamente aquilo que se pretende
pesquisar é o mesmo que definir corretamente o problema;

2º - Planejamento: Como levantar informações? Que dados deverão ser

obtidos? Qual levantamento a ser utilizado? Censitário? Por
amostragem? E o cronograma de atividades? Os custos envolvidos?

3º - Coleta de dados: Fase operacional. É o registro sistemático de

dados, com um objetivo determinado;

Método estatístico
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