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1. AVALIAÇÃO 

 

 

A presente Pesquisa de Mercado será elaborada tendo em vista a realização 

estratégica de gestão lógica de dados coletados, por intermédio de pesquisa de 

campo, voltada à promoção do diálogo e do entendimento de clientes que utilizam o 

serviço de Podcast e outras mídias a serem prospectadas. Cabe ressaltar, que a 

confecção desta pesquisa representa uma prestação de serviços, ficando a decisão de 

aderir ou não à oferta de aquisição de dados, sob a responsabilidade inteira e 

exclusiva dos responsáveis da organização. 

 

2. TÉCNICA 

 

Através de pesquisa de campo com duração média de 25 dias, a ser realizada a partir 

do dia 03/10/2016, com a prestadora de serviços Studio Nery Consultoria e 

Desenvolvimentos Empresariais, sob a responsabilidade da Administradora Valéria 

Romão Nério, desenvolver-se-á algumas demandas principais (que a seu entender) 

são as mais relevantes para o bom funcionamento da organização no que se refere à 

elucidação da utilização da mídia de Podcast em relação às demais. Observaram-se 

demandas legais, financeiras e organizacionais que serão indicadas a seguir: 

 

DEMANDAS LEGAIS 

 

 Incluir métodos técnicos de apresentação de dados na pesquisa, com vistas a 

ampliar as possibilidades de adesão para parcerias junto à Podcast Company 

para divulgação em plataforma online oferecida por esta. 
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DEMANDAS FINANCEIRAS  

 

 Elaborar análise sistemática quanto à utilização de Podcast, em que se 

observarão outros segmentos midiáticos com viés comparativos. 

 

DEMANDAS ORGANIZACIONAIS   

 

 Elaborar apresentação de slides acerca do custo-benefício encontrado na 

utilização de Podcast (demonstrar comparação de outras mídias). 

 

3. ALCANCE DO TRABALHO 

 

A atuação deste projeto compromete-se em desenvolver as demandas aqui 

relatadas e por estarem justos subscrevem o presente laudo de avaliação. 

 

4. QUESTÕES IMPORTANTES 

Apresento algumas questões que deverão ser apreciadas pela organização: 

1. Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, Telefones para contato, E-mail, Site, 

etc. ? 

2. A que se destina os serviços/produtos oferecidos pela organização? 

3. Tempo de mercado? 

4. Público alvo? 

5. Empresa de estrutura virtual ou física? 

6. Principais clientes? 

7. Qual a visão de futuro da empresa ? 

*Observação: Gentileza acrescentar quaisquer informações que considerar pertinente, pois 

a imagem da organização, bem como sua promoção depende da relação entre os meios e 

fins. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pretende-se, através deste projeto, atender às expectativas do Sr. Fernando 

acerca da demonstração empírica do real custo-benefício em se utilizar a mídia de 

Podcast  em relação às demais opções disponibilizadas no rol mercantil. 

 

Juiz de Fora, 28 de setembro de 2016. 


