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PROGRAMA DA DISCIPLINA “PESQUISA DE MARKETING” 

 

 

 

Área científica:     

Ciências da Comunicação 

Equipa docente:__________________                                                                                    

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

 

_______________________ _OBJECTIVOS______ _________________  

Os objectivos da disciplina são fazer compreender a importância do marketing e dos mercados, ensinar a 

desenvolver projectos de pesquisa que suportem a tomada de decisão e ajudar a resolver problemas de marketing e 

gestão.  

 

Os estudantes ficarão aptos a: 

1.Compreender a relação entre a pesquisa de marketing e a tomada de decisão em marketing; 

2. Identificar, caracterizar e compreender os mercados e os seus intervenientes, nomeadamente os consumidores; 

3.Aprender a planear, executar e avaliar projectos de pesquisa de marketing; 

4.Conhecer a variedade de técnicas qualitativas e quantitativas e as metodologias disponíveis em pesquisa de 

marketing, discutindo a sua aplicabilidade e as suas limitações. 

5. Resolver casos práticos de pesquisa de marketing. 

 

Faculta-se preparação específica para: 

1.Realizar análises de enquadramento do mercado, 

2.Perspectivar tendências de evolução dos mercados, 

3.Analisar e efectuar estudos de mercado (marketing intelligence e marketing research). 

 

_________________________PROGRAMA________________________ 

1.COMPREENDER E PLANEAR AS ACTIVIDADES DE MARKETING  

a. Primeira aproximação ao conceito de marketing.  

b. Enquadramento histórico.  

c. Objectos e objectivos de marketing.  

d. Marketing estratégico e operacional. Plano de marketing e plano de vendas.  

e. Missão, objectivos e estratégia da organização.  

2.ANALISAR O MERCADO  

a. O mercado na perspectiva do marketing: marketing network.  

b. Mercado em sentido restrito. Análise de mercado.  

c. Mercado de consumo final e mercado das organizações.  

3.DETECTAR OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO  

a. Análise macroambiental. Oportunidades e ameaças.  

b. Análise microambiental. Concorrência.  

c. Estudo do consumidor e análise de tendências.  
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d. Análise-diagnóstico: SWOT.  

4.UTILIZAR A PESQUISA DE MARKETING  

a. Processo decisório: risco e informação.  

d. Plano e processo de pesquisa. 

b. Sistema de informação de marketing: marketing intelligence e marketing research.  

c. Tipos de estudos mais comuns em pesquisa de marketing.  

e. Epistemologia e deontologia. 

 

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 Pesquisa de Marketing e a sua complementaridade com a 

disciplina de Marketing, os estudantes serão avaliados 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, deverão 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 (obriga à presença em pelo menos 75% das aulas): 

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

40% teste escrito individual. 

20% participação activa 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 teste escrito 

individual, que passará a valer 60%. 

 

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

www.marketingiscsp.wordpress.com. Os estudantes que pretendam realizar avaliação contínua deverão inscrever-se 

nesta lista até ao final da 2ª semana de aulas. 

 

_________________________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 os estudantes a familiarizarem-se com conceitos, técnicas, instrumentos e organizações reais, 

exercitando estes conhecimentos de uma forma tão aproximada quanto possível ao que virá a ser-lhes exigido 

no mercado de trabalho nas áreas de Marketing, Estudos de Mercado e Comunicação. 

 Incentivar os estudantes a enriquecerem-se intelectual e tecnicamente, pesquisando e procurando ver mais 

longe. 

 Facultar aos estudantes formas de avaliação complementar, melhorando a sua classificação final. 

 

A realização dos trabalhos deverá obedecer aos seguintes requisitos: 
  

http://www.marketingiscsp.wordpress.com/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgUgw-POhS60dDl2YlpVem5xSEV6Tk1mbEtBN2hWWXc&usp=drive_web#gid=6
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1. Trabalho de grupo (4 a 6 elementos) 

Consistirá num projecto ou relatório sobre uma estratégia de marketing. Os estudantes poderão aproveitar este 

trabalho para desenvolver e consolidar projectos de empreendedorismo. A proposta de tema e grupo de trabalho 

serão comunicados pela docente na 3ª semana de aulas. 

 

O trabalho deverá ter até 8 páginas (em letra Arial, tamanho 10, com espaço 1,5 entre linhas; margens superior e 

inferior de 2,5 cm; margem esquerda de 3cm; margem direita de 2cm) e incluir: 

 Capa (não conta para o total de páginas): logotipo do ISCSP; disciplina; docente, título e ilustração; nomes 

completos e emails dos autores. 

 Índice (não conta para o total de páginas): siga as instruções.  

 Introdução (até 1 página): o tema e a sua relevância. Breve descrição da organização e do produto/serviço 

em estudo. Objectivos do trabalho. Conteúdos que integram o trabalho. 

 1. Método (até 1 página): plano de pesquisa detalhado: problema de marketing e necessidade da pesquisa; 

objectivos da pesquisa; necessidades de informação; população (universo e amostra); estudos, método e 

técnicas de recolha de informação; locais e datas de recolha da informação. Fontes utilizadas. 

 2. Caracterização do mercado: área de actividade; identificação, dimensão, caracterização e evolução do 

mercado. Macroambiente, tendências, ameaças e oportunidades e a sua evolução. Intervenientes no 

mercado e concorrentes (identificação, dimensão, caracterização e evolução). Análise SWOT. 

 3. O consumidor-alvo: identificação, dimensão, caracterização e evolução. Variáveis explicativas 

relevantes para o comportamento de consumo em estudo. Estudos realizados e resultados obtidos. 

 Conclusões (até 1 página): síntese e comentário dos resultados, por objectivos; sugestões para a melhoria 

do negócio ou actividade. 

 Bibliografia (não conta para o total de páginas): com pelo menos dois livros de Marketing e todas as fontes 

secundárias. Deverá obedecer à norma APA (veja os slides 14-26).  

 Apêndices (não contam para o total de páginas): guiões, questionários e/ou grelhas de análise; transcrição 

de entrevistas e reuniões de grupo; resultados detalhados de inquéritos e de análise de conteúdo. 

 

Notas: os nomes dos capítulos são meramente exemplificativos, podendo ser adaptados a cada trabalho. Os 

trabalhos arquivados em Comunicação INCOMUM poderão servir de inspiração. Os melhores trabalhos irão 

continuar a alimentar este projecto! 

 

3. Prazos 

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

 2ª semana de aulas: inscrição em avaliação contínua. 

 3ª aula: redacção e apresentação do ponto 1 (método). 

 6ª aula: redacção e apresentação do ponto 2 (caracterização do mercado) + guiões e questionários de 

entrevistas, reuniões de grupo e/ou inquéritos a aplicar. 

 9ª aula: redacção e apresentação do ponto 3 (o consumidor-alvo). 

 Última semana de Novembro: envio do trabalho completo por email. 

 Última aula: apresentação oral do trabalho (10 minutos por grupo; todos os membros do grupo deverão 

intervir; a ordem dos grupos será sorteada; deverão usar Powerpoint com o máximo de 8 slides). 

 

  

http://www.iscsp.ulisboa.pt/images/stories/logotipo_oficial_iscsp_1.jpg
http://marketingiscsp.wordpress.com/2014/09/15/como-fazer-um-indice-automatico-no-word/
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=1.208948114.1248549224.1473179755
http://comunicacaoincomum.wordpress.com/
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4. Orientação  

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

docente, para que esta possa orientar os estudantes sobre a melhor forma de concretizá-las. Os trabalhos que não 

obedeçam à validação da docente nas suas diversas etapas serão desvalorizados. 

 

5. Formatos 

Os trabalhos deverão ser convertidos para pdf com menos de 1MB e enviados via email para 

rribeiro@iscsp.ulisboa.pt, com os emails de todos os membros do grupo em “cc” (opção que aparece sob “para” ou 

“destinatários”). O nome do documento e o assunto do email deverão indicar o tema do trabalho.  

 

6. Critérios de avaliação: 

Serão valorizados os seguintes aspectos: 

 Capacidade de análise: os estudantes compreenderam e conseguem explicar o tema, à luz dos 

ensinamentos da disciplina? 

 Síntese: os estudantes seleccionaram o que é pertinente e adequado?  

 Esforço: os estudantes demonstraram espírito de pesquisa, curiosidade e iniciativa?  

 Criatividade: os estudantes introduziram novas abordagens e novas perspectivas? Apresentaram soluções 

e não apenas descrições?  

 Rigor: os estudantes revelaram cuidado na execução metodológica (recolha de dados) e na apresentação 

dos documentos (ortografia, gramática, formatação, ilustração)? 

 

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 os 

estudantes, 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 estudantes 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 melhor realizar o trabalho, deverá 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 os estudantes, em termos orçamentais e temporais. Deve também 

constituir uma fonte de realização e motivação para os estudantes, mas também uma prova de resiliência e 

proactividade. Pense neste trabalho como uma oportunidade de fundamentar, 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 principal da disciplina:  

Ribeiro, Raquel Barbosa, coord. (2016), Marketing: do conhecimento à decisão. Lisboa: Causa das Regras. 

 

Considerando que os estudantes não frequentaram previamente qualquer disciplina de Marketing e que entre as 

matérias anteriormente estudadas se contam ciências do comportamento (Sociologia, Economia), assim como 

disciplinas instrumentais (Análise de Dados e Metodologia das Ciências Sociais), é-lhes vivamente recomendado 

que tenham em conta os conhecimentos anteriormente adquiridos. 

 

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. 

 

Outros livros: 

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

 Lendrevie et al. (2004). Mercator XXI. Lisboa: Dom Quixote. 

 Aaker, David A. et al. (2003), Marketing Research. NJ: John Wiley and Sons. 

 Feinberg, F. M. et al. (2013). Modern Marketing Research: Concepts, Methods, and Cases. Clearway Logistics 

Phase. 

 Schiffman, Leon G. et al. (2003). Consumer Behaviour. NJ: Prentice-Hall. 

 Lopes, J. L. Pessôa (2007), Fundamental dos Estudos de Mercado. Lisboa: Sílabo. 

 Rasquilha, Luís (2010), Tendências e Gestão da Inovação. Lisboa: Verlag Dashöfer Edições Profissionais, 

Unip., Lda. 

 Dubois, Bernard (1993), Compreender o consumidor, D. Quixote. 

 Monster, Robert W. et al. (2003), Market Research in the Internet Age. Wiley Europe. 

 Chakrapani, Chuck (2000): Marketing Research – State of the Art Perspectives. Butterworth-Heinemann. 

 Berry, Michael et al. (2011), Data Mining Techniques for Marketing, Sales and Customer Support. John Wiley 

and Sons. 

 Berry, Michael et al. (2000), Mastering Data Mining – The Art and Science of Customer Relationship 

Management. John Wiley and Sons. 

 

  

http://causadasregras.com/?page_id=28
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
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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 estudantes 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 estudantes 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/

