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LISTA DE TEMAS PARA TRABALHOS DE  

“PESQUISA DE MARKETING” E “MARKETING” 

 

 

1. Jornal regional 

O Magazine Serrano é um projecto editorial criado por uma jornalista de Fornos de Algodres em 2010, para responder à lacuna de 

informação regional sobre o concelho. Começou como blogue e irá entretanto evoluir para jornal digital e para jornal impresso. O 

número de visualizações tem evoluído muito positivamente (mais de 10.000 no início de 2015) e os dados do Google Analytics 

revelam que há leitores em vários países do mundo nos quais reside a comunidade emigrante do concelho. Para que o projecto 

possa crescer, necessita de receitas conseguidas através da venda de espaço publicitário. O seu trabalho no 1º Semestre será ajudar 

a identificar, caracterizar e avaliar os potenciais anunciantes no jornal digital e no jornal impresso, tendo em conta o ambiente 

socioeconómico e empresarial da região e a concorrência de outros projectos editoriais. No 2º Semestre, deverá ser desenvolvida 

uma estratégia de Marketing e Vendas, para conseguir vender espaço publicitário aos anunciantes de forma bem-sucedida.  

 

2. Serviços de apoio a pessoas com demência 

Um grupo de amigas pretende criar serviços de apoio a pessoas com demência em Portugal. O projecto para a criação de um núcleo 

residencial com apoio especializado está já em curso (Aldeia da Memória). Porém, tratando-se este de um projecto moroso, haveria 

vantagem em que este grupo de amigas pudesse ir trabalhando na área da demência, ainda antes de se fixar na unidade residencial. 

Uma das ideias é a prestação de cuidados ao domicílio nas áreas Norte e Centro de Portugal. Outras possibilidades são a criação 

de serviços de apoio consultivo e de formação aos familiares e a outros prestadores de cuidados na área da demência. O seu trabalho 

no 1º Semestre será o aprofundamento destas oportunidades de negócio, procurando avaliar a dimensão do mercado (constituído 

por famílias, unidades de saúde, médicos e outros prestadores de cuidados) e a melhor abordagem para aferir do seu interesse 

nestes serviços. No 2º Semestre, haverá que desenvolver uma proposta de Marketing e Vendas para abordar os públicos-alvo e 

tentar convencê-los a aderir a estes serviços. 

 

3. Cosmética natural feita à mão 

A procura por cosméticos feitos com ingredientes naturais, através de processos artesanais, tem aumentado, no âmbito das 

tendências macroambientais que favorecem as oportunidades de negócio nas áreas da saúde e da beleza. Uma jovem artesã do 

Sabugal começou a fabricar sabonetes feitos à mão a partir de mel e óleos essenciais. Sendo o mercado da zona muito restrito, esta 

artesã precisa de ajuda para identificar um mercado potencial (constituído não só por particulares mas também por empresas, entre 

as quais lojas) de maior abrangência. No 1º Semestre, o seu trabalho será a análise cuidada da ideia de produto, da concorrência, 

do consumidor e do cliente potenciais. No 2º Semestre, pretende-se o desenvolvimento de um Marketing-Mix eficaz para impulsionar 

as vendas. 

 
4. Serviços de consultoria de imagem  

Bastam apenas sete segundos para gerar uma primeira impressão. Nesses sete segundos, são jogadas oportunidades. Queremos 

desperdiçar esses sete segundos? Uma imagem cuidada e adequada às circunstâncias vale mais do que o currículo académico e 

profissional mais bem apresentado. E é aqui que reside a necessidade da consultoria de imagem que auxilia os seus clientes a 

tirarem o máximo partido da sua presentação perante os outros. Uma potencial empreendedora com interesse na área da moda 

gostaria de desenvolver um serviço de consultoria de imagem (aconselhamento sobre como tirar melhor partido do aspecto físico, 

melhorar diversos aspectos da apresentação pessoal e conjugar as escolhas de vestuário com a imagem e a ocasião). Cabe-lhe a 

si ajudá-la, procurando identificar, a nível nacional e internacional, quem já presta este tipo de serviço e em que condições, à 

semelhança do que acontece com consultoras firmadas no panorama nacional como a "Stand Out", ou a nível internacional com a, 

ou a nível internacional com a "Colour Me Beautiful", pioneira destes serviços na década de 1980. Tente detectar nichos de mercado 

cujas necessidades possam ainda não estar atendidas em Portugal e procure perceber quem tem interesse nestes serviços e com 

que características. No 2º Semestre, deverá estruturar uma proposta de Marketing Estratégico para atingir objectivos de vendas e 

divulgação destes serviços. 

http://magazineserrano.blogspot.pt/
http://magazineserrano.pt/
https://app.box.com/s/9b7wq4ifw5k3zuk3vw3uyfn5we6oleop
http://www.stand-out-styling.pt/46/paula-aguas-consultora-de-imagem
http://www.colourmebeautiful.co.uk/home
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5. Acessórios com marca 

Espreite esta página de uma criadora portuguesa: A.ponto. A artista vive deste negócio, tendo passado da aposta na venda directa 

ao consumidor final (em feiras, exposições e através da venda pessoal) à opção por vender em lojas que estão em sintonia com o 

seu posicionamento. Considera voltar a vender ao consumidor final, mas através de uma plataforma online. O que faz falta a este 

negócio para crescer? Conhecer melhor o seu consumidor final e o seu cliente B2B (lojas), avaliando a sua satisfação; comparar-se 

com a sua concorrência; realizar uma análise SWOT; pensar em possibilidades de melhoria (no 1º Semestre); traçar uma estratégia 

de marketing para os diferentes públicos e construir uma estratégia de fidelização (no 2º Semestre). Será a sua vez de pôr mãos à 

obra.  

 

6. Queijo de cabra da Serra da Estrela 

O queijo mais famoso da Serra da Estrela é de ovelha. Porém, um casal de jovens empresários encontra no queijo de cabra uma 

oportunidade de negócio diferente. O queijo de cabra é alegadamente mais saudável e este casal, que tem o seu próprio rebanho, 

pretende fabricar o seu produto recorrendo aos métodos mais artesanais que a legislação permitir, demarcando-se claramente das 

produções industrializadas. Qual será o seu contributo? No 1º Semestre, tentar identificar os vários segmentos de mercado potencial 

e propor um plano de pesquisa para conhecer os gostos e preferências de cada um; fazer o estudo da concorrência; analisar as 

tendências macroambientais que possam suportar a promessa da marca e especialmente a estratégia de comunicação (que serão 

desenvolvidas no 2º Semestre). 

 

7. Óptica móvel 

Uma jovem empreendedora da Beira Interior de Portugal teve a ideia de criar serviços de óptica numa carrinha equipada com os 

instrumentos necessários, com a qual possa deslocar-se ao encontro das populações. Num país envelhecido, esta parece ser uma 

boa oportunidade de negócio. Procure validar esta ideia com dados estatísticos, verifique o cabimento legal desta ideia e faça uma 

análise SWOT, no 1º Semestre. No 2º Semestre, desenvolva a estratégia de marketing e transforme este negócio numa oferta de 

valor apelativa para os consumidores e vantajosa para a empreendedora. 

 

8. Viagens para estrangeiros em Portugal 

Portugal tem recebido um número crescente de visitantes estrangeiros nos últimos anos. Já há muita oferta turística para diferentes 

públicos-alvo, mas ainda há oportunidades de negócio por concretizar. Focando-se especialmente no mercado maduro (50 anos ou 

mais) com poder de compra médio-alto e alto, procure descobrir, no 1º Semestre, que oferta já existe para visitar Portugal nos 

mercados norte-americano, canadiano e escandinavo. Faça a sua pesquisa na oferta nacional e na oferta existente naqueles países. 

Distinga entre pacotes de viagem em grupo e viagens organizadas para individuais. No 2º Semestre, concentre-se num destes 

mercados e desenvolva uma proposta de marketing para os serviços turísticos que tiverem mais potencial. 

 

9. Programas de fidelização (CRM) em turismo 

Novas formas de criar lealdade nos consumidores e fazê-los voltar a consumir os serviços turísticos têm vindo a ser desenvolvidas. 

Fuja dos tradicionais “programas de pontos” e descontos e estude os viajantes mais a fundo para poder compreender, no 1º 

Semestre, o que realmente os motiva a regressar aos serviços de uma agência de viagens e a recomendá-los a familiares e amigos. 

No 2º Semestre, monte uma estratégia de CRM para uma pequena empresa na área do turismo. 

  

10. Storytelling 

 O storytelling tem vindo a receber muitas atenções na área da comunicação. Fala-se do seu grande potencial para criar engagement 

nos consumidores e fomentar a sua fidelização a marcas (em sentido lato). Pense na possibilidade de aplicar o storytelling a uma 

região e proponha a criação de um plano de comunicação baseado nesta ideia. No 1º Semestre, comece por investigar que eventos 

baseados em storytelling é possível identificar, em Portugal e no mundo (sejam ligados ao turismo ou não). A partir dessa informação, 

encontre inspiração para propor um plano de comunicação aplicado a uma região, no 2º Semestre. 

 

 

. 

 

https://www.facebook.com/apontoshop

