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PROGRAMA DA DISCIPLINA “MARKETING” 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS  

 

Área científica:               

Ciências da Comunicação 

Ano Curricular : 2º (2º semestre)                                   

Carga horária: 3 horas semanais 

Créditos ECTS: 5 

Equipa docente:__________________                                                                                    

Raquel Ribeiro (Prof. Aux.), rribeiro@iscsp.ulisboa.pt  

 

 

 

________________________OBJECTIVOS_______________________ 

O objectivo da disciplina é fazer os alunos perspectivar o marketing como conjunto de instrumentos usados pelas 

organizações, para fixar e atingir objectivos (ex: vendas, satisfação, modificação comportamental ou adesão a 

causas), através da troca de valor com os consumidores e outros intervenientes no mercado.  

 

Os estudantes ficarão aptos a: 

1.Desenvolver a capacidade de compreender, analisar e elaborar estratégias de marketing adequadas à realidade 

das organizações e dos mercados contemporâneos. 

2. Resolver problemas, desenvolver projectos, tomar decisões e assumir riscos em casos práticos de estratégia de 

marketing. 

 

Faculta-se preparação específica para opções estratégicas no âmbito de:   

1. Alvos e posicionamento, 

2. Produto, serviço e marca, 

3. Preço,  

4. Distribuição 

5. Comunicação 

6. CRM 

7. Marketing social 

 

_________________________PROGRAMA________________________ 

1. FORMULAR A ESTRATÉGIA DE MARKETING: DA ANÁLISE DE OPORTUNIDADES À ACÇÃO  

a. O marketing em acção: o marketing-mix  

b. Alvos. Posicionamento e eixos estratégicos. Segmentação de mercados.  

c. Decisões sobre o produto e o serviço  

d. Decisões sobre a marca  

e. Decisões sobre o preço  

f. Decisões sobre a distribuição  

g. Decisões sobre a comunicação  

2. VALORIZAR CLIENTES E CONSUMIDORES: MARKETING RELACIONAL E CRM  

mailto:rribeiro@iscsp.ulisboa.pt
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3. AVALIAR RESULTADOS: INTRODUÇÃO À AUDITORIA DE MARKETING  

4. CONHECER A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR  

5. CONSCIENCIALIZAR PARA OS ASPECTOS SOCIAIS DO MARKETING  

 

NOTA IMPORTANTE: Face à vocação da cadeira, são referidos nas aulas produtos, empresas e marcas realmente 

existentes. Estas referências têm finalidade estritamente académica. 

 

_________________________AVALIAÇÃO________________________ 

Dada a vocação essencialmente prática da disciplina de Marketing e a sua complementaridade com a disciplina de 

Pesquisa de Marketing, o aluno será avaliado pela sua capacidade de compreender, analisar e elaborar análises de 

mercado e estratégias de marketing adequadas à realidade das organizações e dos mercados contemporâneos.  

 

À luz dos conhecimentos adquiridos, deverá saber perspectivar situações e resolver problemas. Valoriza-se o 

espírito analítico, a capacidade de síntese, a postura crítica e o raciocínio independente, devidamente 

fundamentados, tanto nas provas escritas (incluindo trabalhos) como na participação activa nas aulas (se aplicável). 

 

Os testes e exames desta disciplina são com consulta de livros. Não serão permitidos outros materiais. 

 

Avaliação contínua: 

40% trabalho de grupo (30% parte escrita + 10% apresentações orais) – ver Trabalhos. 

30% teste escrito individual. 

15% trabalho escrito individual – ver Trabalhos. 

15% participação nas aulas. Os estudantes abrangidos por regimes especiais devidamente registados nos Serviços 

Académicos (artº. 2º do RACC do 1º ciclo) poderão substituir a participação nas aulas pelo trabalho individual, que 

passará a valer 30%. 

 

Os detalhes sobre a avaliação contínua desta disciplina podem ser encontrados na Plataforma Moodle e em 

www.marketingiscsp.wordpress.com. 

 

_________________________TRABALHOS_______________________ 

Pela natureza complementar das disciplinas “Pesquisa de Marketing” e “Marketing”, o trabalho integrará matérias de 

ambas, divididas pelos respectivos semestres. Os propósitos principais da realização dos trabalhos são: 

 Ajudar o aluno a familiarizar-se com conceitos, técnicas, instrumentos e organizações reais, exercitando estes 

conhecimentos de uma forma tão aproximada quanto possível ao que virá a ser-lhe exigido no mercado de 

trabalho nas áreas de Marketing, Estudos de Mercado e Comunicação. 

 Incentivar o aluno a enriquecer-se intelectual e tecnicamente: pesquisando e procurando ver mais longe. 

 Facultar ao aluno formas de avaliação complementar, melhorando a sua classificação final. 

 
A realização dos trabalhos deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

 

1. Trabalho de grupo (4 a 6 elementos) 

Consistirá num projecto ou relatório sobre a estratégia de marketing de um produto, serviço ou organização (de 

natureza real ou fictícia, conhecida ou anónima, internacional ou local, grande empresa, PME ou startup, pública ou 

http://www.marketingiscsp.wordpress.com/
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privada, com fins comerciais ou não). Os alunos poderão aproveitar este trabalho para desenvolver e consolidar 

projectos de empreendedorismo. O tema escolhido deverá enquadrar-se nas seguintes áreas:  

 Turismo;  

 Mercado infantil;  

 Mercado sénior;  

 Videojogos, jogos online, advergames e jogos sérios; 

 Fidelização de clientes e CRM. 

 

Os temas dos anos anteriores (ver lista) não deverão ser repetidos, mas os exemplos de trabalhos em Comunicação 

INCOMUM poderão servir de inspiração. Os melhores trabalhos irão continuar a alimentar este projecto! 

 

A proposta de tema e grupo de trabalho deverá ser inscrita em Listagem Alunos Pesquisa de Marketing e Marketing 

até à 2ª semana de aulas, para discussão e aprovação pela docente. 

 

O projecto ou relatório deverá ter até vinte páginas e incluir:  

 Capa: com identificação da faculdade, da disciplina e da docente, título e ilustração do trabalho, nome 

completo e email dos autores. 

 Índice: siga as instruções.  

 Introdução: Qual é o tema? Qual a sua relevância? Quais os objectivos do trabalho? Que conteúdos 

integram o trabalho? 

 Metodologia: Qual foi o plano de pesquisa? Como, onde e quando foi recolhida a informação, para cada 

um dos objectivos estabelecidos? Quais as fontes utilizadas? 

 Caracterização do mercado: Qual é a área de actividade? Qual é a dimensão do mercado (em volume, 

valor ou outras unidades relevantes)? Como tem evoluído? Qual é o macroambiente (com as suas 

ameaças e oportunidades) a ter em conta? Como tem evoluído? Quem são os intervenientes no mercado? 

Há concorrentes? Quem são? O que fazem? Quanto valem (em valor, volume, quota de mercado ou outros 

indicadores)? Como têm evoluído? 

 Caracterização da organização e do produto ou serviço em análise: Quais as suas especificidades? 

Como se posiciona no mercado? O que a diferencia dos concorrentes? Qual é a sua quota de mercado? 

Como tem evoluído? Que análise SWOT pode fazer-se? 

 O consumidor-alvo: Quem é o consumidor? Quais são as suas características sócio-demográficas e 

comportamentais? Que estudos foram feitos? Como pode ser estudado? Que abordagem proporciona à 

empresa (indiferenciada, concentrada ou segmentada)? Que critérios de segmentação são relevantes (se 

aplicável)?  

 Tendências de crescimento / evolução do mercado: Perspectiva-se que venha a haver alterações aos 

pontos acima apresentados? Quais?  

 Análise e justificação das opções estratégicas e tácticas tomadas, ou passíveis de virem a ser 

desenvolvidas no futuro, pela empresa / marca / produto ou serviço em análise, no que respeita a:  

o Estratégia: Alvos, Fontes de Mercado, Posicionamento, Eixos Estratégicos, Segmentação;  

o Marketing-mix: Produto; Preço; Embalagem; Comunicação; Marca (aceita-se outras variáveis!);  

o Marketing Relacional e CRM. 

 Sugestão de oportunidades de desenvolvimento ou melhoria no âmbito do negócio em causa. 

 Conclusões: síntese e comentário dos resultados por objectivo. 

 Bibliografia: deverá obedecer à norma APA e às recomendações formais indicadas nas Normas para 

Apresentação de Uma Dissertação ou Tese. 

http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/09/02/lista-de-trabalhos-dos-alunos-2006_2012/
http://comunicacaoincomum.wordpress.com/
http://comunicacaoincomum.wordpress.com/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgUgw-POhS60dDl2YlpVem5xSEV6Tk1mbEtBN2hWWXc&usp=drive_web#gid=5
http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/09/02/como-fazer-um-indice-automatico-no-word/
http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/10/08/normas-para-apresentacao-de-uma-dissertacao-ou-tese/
http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/10/08/normas-para-apresentacao-de-uma-dissertacao-ou-tese/


 

PROGRAMA DE MARKETING                   Página 4 de 7                                                                      

Nota: os nomes dos capítulos são meramente exemplificativos, podendo e devendo ser adaptados a cada trabalho. 

A entrega do relatório deverá ser efectuada por email até ao final de Abril.  

Haverá lugar à apresentação oral do trabalho final na última aula (10 minutos por grupo; todos os membros do 

grupo deverão intervir). 

 

2. Trabalho individual 

Este trabalho será de cariz prático e poderá enquadrar-se num dos seguintes projectos: 

1) E-book de Marketing 

a. Compilar trabalhos e case-studies de anos anteriores.  

b. Criar o layout – final de Fevereiro.  

c. Uniformizar, reduzir, editar e paginar os trabalhos – final de Março. 

d. Tirar fotos alusivas aos temas para ilustrar os capítulos – 2ª semana de Abril. 

e. Colocar abstracts e links nos blogues dos projectos – final de Abril. 

f. Criar e enviar press releases para divulgação de trabalhos – final de Abril. 

 

2) Projecto INCOMUM 

a. Resumos: será preciso fazer um resumo dos melhores trabalhos do ano passado e deste ano (os 

trabalhos serão facultados) – final de Março.  

b. Fotos: haverá que tirar fotos alusivas aos temas (sem direitos de autor) – final de Março.  

c. Autorizações: se os trabalhos mencionarem empresas concretas, é preciso pedir autorização para 

a divulgação (há um texto próprio para isto que será facultado) – 2ª semana de Abril. 

d. Talentos Incomuns: precisamos de recolher mais contactos e biografias de pessoas que se 

tenham formado pelo ISCSP e queiram aparecer na Incomum. É preciso encontrá-las (lendo 

artigos, procurando no Linkedin e FB) e escrever-lhes (há um texto padrão que será 

disponibilizado) – final de Março. 

e. Site: inserção de novos artigos, biografias e CV´s – final de Abril. 

f. Divulgação: já existe uma mailing list à qual divulgamos este site e precisamos de completá-la. 

Quando os novos conteúdos estiverem disponíveis, escreve-se à mailing list a anunciar novidades 

(há um mail padrão para isto); os conteúdos devem também ser agendados no Facebook – 2ª 

semana de Maio. 

 

A proposta de tema deverá ser inscrita em Listagem Alunos Pesquisa de Marketing e Marketing até à 2ª semana de 

aulas, para discussão e aprovação pela docente. 

 

3. Prazos 

Os prazos deverão ser cumpridos rigorosamente, sob pena de os trabalhos não serem aceites para classificação. 

 2ª semana de aulas: inscrição dos temas de trabalho individuais e de grupo, para discussão e aprovação. 

 3ª semana de aulas: aprovação dos temas de trabalho. 

 Fim de Abril: envio do trabalho de grupo por email. 

 Última aula: apresentação oral do trabalho de grupo. 

 Trabalho individual: confirmar datas acima. 

 

 4. Orientação  

Todas as etapas do trabalho (quer teóricas, quer práticas) deverão ser colocadas atempadamente à apreciação da 

docente, para que esta possa aferir do seu interesse e orientar o aluno sobre a melhor forma de as concretizar.  

http://comunicacaoincomum.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Incomum/490841380981461
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgUgw-POhS60dDl2YlpVem5xSEV6Tk1mbEtBN2hWWXc&usp=drive_web#gid=5
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Os trabalhos que não obedeçam à validação da docente nas suas diversas etapas poderão ser desvalorizados, caso 

os resultados apresentados não sejam satisfatórios. 

 

5. Formatos 

Os trabalhos deverão ser realizados em documento escrito editável (Word ou equivalente) e enviados via email 

para rribeiro@iscsp.ulisboa.pt, indicando identificação e contactos dos alunos.  

 

6. Critérios de avaliação: 

Serão valorizados os seguintes aspectos: 

 Capacidade de análise: o aluno compreendeu e consegue explicar o tema, à luz dos ensinamentos da 

disciplina? 

 Síntese: o aluno seleccionou o que é pertinente e adequado? Fez uma breve contextualização teórica 

correcta? 

 Esforço: o aluno demonstrou espírito de pesquisa, curiosidade e iniciativa? Valorizou a componente prática 

do trabalho? 

 Criatividade: o aluno introduziu novas abordagens e novas perspectivas? Apresentou soluções e não 

apenas descrições?  

 Rigor: o aluno revelou cuidado na execução metodológica (recolha de dados) e na apresentação dos 

documentos (ortografia, gramática, formatação, ilustração, etc.)? 

 

Os trabalhos que se resumam a compilações de informação disponíveis em livros, revistas, na Internet ou facultadas 

pelas empresas, não contribuirão para uma boa nota. Serão exercícios sem grande valor acrescentado para o aluno, 

no contexto vocacionalmente prático destas disciplinas. O mesmo se aplica aos trabalhos que façam do que foi dito 

nas aulas o seu principal suporte teórico: pouco contribuirão para o enriquecimento intelectual que se espera destes 

trabalhos. 

 

Naturalmente, espera-se de alunos de Ciências da Comunicação que produzam trabalhos originais e apelativos, 

mas também criteriosamente revistos e cuidados (do ponto de vista estético, ortográfico e metodológico). 

Todos estes aspectos serão critérios de avaliação.  

 

Pense no seu trabalho como um cartão de visita, que pode inclusivamente mostrar aos seus futuros empregadores.  

 

Notas importantes:  

Note por favor que, para realizar o trabalho, terá que familiarizar-se com os conteúdos da disciplina mesmo antes de 

estes serem dados nas aulas. Cabe-lhe a si fazer a pesquisa necessária, de acordo com o programa e a orientação 

que receber. Os docentes estarão disponíveis para ajudar em qualquer questão – não hesite em fazer perguntas! 

 

O trabalho a realizar deve ser exequível para o aluno, não só em termos orçamentais e temporais, como em termos 

de acessibilidade ao tema (dá muito mais trabalho explorar algo sobre o qual nada ou ninguém se conhece, embora 

o desafio possa ser compensador - tudo depende dos objectivos pessoais de cada um). Deve também constituir 

uma fonte de realização e motivação para o aluno, pelo que se incentiva a escolha de uma temática com a qual o 

aluno sinta empatia. Por fim, pense neste trabalho como uma oportunidade de desenvolver e transmitir ideias 

próprias – a sua iniciativa será certamente valorizada, nestas disciplinas como no futuro. 

 

  

mailto:raquelribeiro_iscsp@yahoo.com
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________________________BIBLIOGRAFIA_______________________ 

 

Livro específico da disciplina:  

Ribeiro, Raquel Barbosa, coord. (2013), Marketing para estudantes de Comunicação: pesquisa, estratégia e 

avaliação, 2ª edição. Lisboa: Causa das Regras. 

 
Considerando que: estão disponíveis no comércio livreiro largas dezenas de “manuais” de marketing (alguns deles 

acessíveis na biblioteca do ISCSP); a disciplina visa preparar o aluno para as exigências de carácter profissional que 

enfrentará em breve mas…a duração do período lectivo é a que é; a orientação da disciplina não consiste na 

transmissão oral de um qualquer “manual” mas na análise e discussão de experiências concretas e actuais 

(naturalmente variáveis de ano para ano lectivo) em compaginação com os instrumentos conceptuais mais 

vulgarmente utilizados em marketing, recomenda-se o acompanhamento regular de imprensa especializada. 

 

Imprensa especializada: 

Atenta a natureza da matéria, é aconselhado o acompanhamento atento da imprensa especializada, a título de 

exemplo,  Marketeer, Exame, Meios&Publicidade, Briefing, Diário Económico, Oje ou Jornal de Negócios, bem como 

das páginas de negócios da imprensa generalista. Entre as muitas publicações periódicas de âmbito internacional, 

recomenda-se, com interesse geral e por todas, a Harvard Business Review. Publicações periódicas mais 

específicas: Marketing Management, Journal of Marketing e Marketing Research Magazine, da American Marketing 

Association; European Journal of Marketing, da Emerald e Research World, da ESOMAR, embora de difícil acesso 

por ser reservada aos membros dessa associação. Sobre o consumidor, recomenda-se o Journal of Consumer 

Culture e o Journal of Consumer Research. Outras publicações periódicas e artigos poderão ser encontradas 

através de recursos como o ProQuest ou o Jstor, disponíveis a partir da Biblioteca do ISCSP ou de outras 

instituições de ensino aderentes. 

 

É possível subscrever newsletters gratuitas de muitas publicações: é uma boa forma de actualização. 

 

Livros: 

De entre os muitos “manuais” de marketing, são em particular recomendados: 

 Kotler, P. e Keller, L.K. (2012). Marketing management: Analysis, planning, and control. New Jersey: Prentice-

Hall. 

 Kotler, P., Kartajaya, H. e Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: from products to customers to the human spirit. 

New Jersey: Wiley. 

 Kotler, P. (2008). Marketing para o Século XXI. Lisboa, Editorial Presença. 

 Blythe, J. e Megicks, P. (2010). Marketing Planning: Strategy, Environment and Context. New Jersey: Prentice-

Hall. 

 Moutinho, L. e Chien, C. (2008). Problems in Marketing. London, Sage. 

 

e, por mais centrados na realidade portuguesa: 

 Dionísio, Rodrigues, Faria, Canhoto e Nunes (2009), b-Mercator – Blended Marketing, Publicações D. Quixote. 

 Lendrevie, Lindon, Dionísio e Rodrigues (2004), Mercator XXI – Teoria e Prática de Marketing, Publicações Dom 

Quixote. 

 

http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/09/06/livro-marketing-para-estudantes-de-comunicacao/
http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/09/06/livro-marketing-para-estudantes-de-comunicacao/
http://www.marketeer.pt/
http://aeiou.expresso.pt/economia
http://www.meiosepublicidade.pt/
http://www.briefing.pt/
http://diarioeconomico.com/
http://www.oje.pt/
http://www.jornaldenegocios.pt/
http://hbr.harvardbusiness.org/
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Magazines/AMAmagazines.aspx
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Magazines/AMAmagazines.aspx
http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?PHPSESSID=93ef8o2e064fafbtpp3ftqmul1&id=ejm
http://www.esomar.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Raquel/Os%20meus%20documentos/Faculdade/Aulas/Programas%20e%20fichas%20disciplina/Programas/joc.sagepub.com/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Raquel/Os%20meus%20documentos/Faculdade/Aulas/Programas%20e%20fichas%20disciplina/Programas/joc.sagepub.com/
http://www.ejcr.org/
http://proquest.umi.com/login
http://www.jstor.org/action/showBasicSearch
http://www.bmercator.com/
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Dados secundários e sítios na internet: 

Em relação aos dados secundários são muitas as fontes. Entre as que têm carácter mais geral, recomenda-se o 

INE e a Pordata.  

 

Os alunos deverão explorar também, em função dos seus interesses específicos, a riqueza de dados disponíveis ou 

referidos em numerosos sítios na internet, em particular sítios de organismos oficiais, associações empresariais e 

observatórios e empresas especializadas em informação de mercado: 

 AMD – Associação de Marketing Directo: www.amd.pt  

 APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes: www.apan.pt 

 ACAP – Associação do Comércio Automóvel de Portugal: www.acap.pt 

 AC Nielsen Portugal: www.acnielsen.pt 

 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações: www.anacom.pt 

 APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes: www.apan.pt 

 APODEMO – Associação Portuguesa das Empresas de Estudos Mercado e Opinião: www.apodemo.pt    

 APPM – Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing: www.appm.pt  

 Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores: http://www.deco.proteste.pt/  

 Autoridade da Concorrência: www.autoridadedaconcorrencia.pt  

 Instituto Nacional de Propriedade Industrial: www.inpi.pt  

 Direcção Geral de Empresa: www.dgcc.pt 

 Instituto do Consumidor: www.ic.pt  

 Marktest: www.marktest.pt 

 Mediamonitor: www.mediamonitor.pt 

 POPAI – Associação Portuguesa de Marketing at Retail: www.popai.pt  

 Grupo GFK Portugal: www.gfk.pt  

 OBERCOM, Observatório da Comunicação: www.obercom.pt 

 Turismo de Portugal : www.turismodeportugal.pt  

 

Importa ainda referir documentos muito úteis para quem queira ocupar-se de pesquisa de mercado: 

 Standard Demographic Classification: A System of International Socio-Economic Classification; relatório 

ESOMAR de 1999 - critérios de estratificação social usados de modo generalizado nos estudos de mercado e 

de opinião. 

 Regulamento (CE) nº 1177/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Junho de 2003, relativo às 

estatísticas do rendimento e das condições de vida na Comunidade (Jornal Oficial L165, de 3.7.2003), 

complementado por quatro Regulamentos (CE) da Comissão (1988, 1981, 1982 e 1983/2003), todos de 4 de 

Outubro de 2003, publicados no Jornal Oficial L 298, DE 17.11.2003. 

 

Para um bom conhecimento da pesquisa de marketing como sector de actividade económica (operadores, volume 

de negócios, quotas de mercado, etc.), quer a nível nacional quer a nível mundial, devem os alunos explorar a 

abundante informação disponível nos sítios da ESOMAR (associação antes europeia e hoje mundial) e da 

APODEMO (associação portuguesa): www.esomar.org e www.apodemo.com . Em relação a códigos de conduta e 

linhas de orientação a seguir nesta actividade é necessária a consulta dos «codes & guidelines» disponíveis nos 

sítios da ESOMAR, já citado; da americana Marketing Research Association: www.mra-net.org e do também 

americano CASRO – Council of Standards and Ethics for Survey Research: www.casro.org.  

http://www.amd.pt/
http://www.apan.pt/
http://www.acap.pt/
http://www.acnielsen.pt/
http://www.anacom.pt/
http://www.apan.pt/
http://www.apodemo.pt/
http://www.appm.pt/
http://www.deco.proteste.pt/
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/
http://www.inpi.pt/
http://www.dgcc.pt/
http://www.ic.pt/
http://www.marktest.pt/
http://www.mediamonitor.pt/
http://www.popai.pt/
http://www.gfk.pt/
http://www.obercom.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/
http://www.esomar.org/
http://www.apodemo.com/
http://www.mra-net.org/
http://www.casro.org/

