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PROGRAMA DA DISCIPLINA “PESQUISA E AVALIAÇÃO EM 

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA” 

 

Área científica:     

Ciências da Comunicação 

Equipa docente:__________________                                                                                    

Raquel Ribeiro (Prof. Aux. Conv.), 

rribeiro@iscsp.ulisboa.pt  

 

 

_______________________ _OBJECTIVOS______ _________________  

Os objectivos da disciplina são fazer compreender a importância da pesquisa e da avaliação de resultados em 

Marketing e Comunicação Estratégica, bem como ensinar a desenvolver projectos de pesquisa que suportem a 

tomada de decisão e explicar a implementação de auditorias para monitorizar a eficácia das decisões tomadas. 

 

Os estudantes ficarão aptos a: 

1.Conhecer algumas das principais decisões em Comunicação Estratégica; 

2.Praticar métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação Estratégica através de casos práticos; 

3. Monitorizar e avaliar resultados de campanhas e acções de comunicação, incluindo o planeamento de meios, a 

relação com os media, os social media e a gestão de crises. 

 

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 A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

2. PESQUISAR EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

a) Estudos macroambientais, de tendências e da concorrência. 

b) Estudos do consumidor. Estudos de audiências. 

c) Estudos de comunicação online. 

d) Sistema de informação em comunicação estratégica: marketing intelligence e marketing research. 

e) Plano e processo de pesquisa em comunicação estratégica. 

3. AVALIAR RESULTADOS: A AUDITORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

a) Definição e conceitos. Objectivos.  

b) Plano de auditoria de marketing. 
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c) Avaliação da comunicação estratégica. 

d) Métricas para análise das plataformas de social media. 

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

existentes. Estas referências têm finalidade estritamente académica. 

 

 

                                     ENSINO E  AVALIAÇÃO_____________________ 

Metodologias de ensino: exposição teórica em aula; trabalhos de grupo em aula com análise e discussão de situações 

concretas e actuais; execução de projectos de pesquisa individuais, sob orientação da docente. 

 

Dada a vocação da disciplina e a sua complementaridade com a disciplina de Planeamento e Gestão da Comunicação, 

o aluno será avaliado pela sua capacidade de investigação e reflexão sobre as matérias em estudo. À luz dos 

conhecimentos adquiridos, deverá saber interpretar e comentar fenómenos e tendências da sociedade 

contemporânea. Valoriza-se o espírito analítico, a capacidade de síntese, a postura crítica e o raciocínio independente, 

devidamente fundamentados, tanto nas provas escritas (incluindo os trabalhos) como na participação activa nas aulas 

(se aplicável). 

 

Avaliação contínua:  

100% trabalhos individuais (60% parte escrita + 40% apresentações orais). 

 

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

www.marketingiscsp.wordpress.com. 

  

 

._________________________TRABALHOS_______________________ 

Os propósitos principais da realização dos trabalhos são: 

 Ajudar o aluno a familiarizar-se com conceitos, técnicas e instrumentos de investigação científica. 

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

 

A realização destes trabalhos deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

 

1. Trabalho prático 

Concepção de um plano de pesquisa e auditoria à comunicação estratégica de um caso organizacional à escolha dos 

alunos.  

 

O trabalho deverá incluir: logotipo do ISCSP; disciplinas; docentes, título, nome e contacto de email do autor e 

bibliografia. O texto deverá ser 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). A bibliografia deverá obedecer à norma APA. 

 

Este plano deverá ser feito simultaneamente para as disciplinas de Pesquisa e Avaliação da Comunicação Estratégica 

e Planeamento e Gestão da Comunicação.  

 

Apresenta-se a articulação pretendida dos conteúdos para estas duas disciplinas: 

  

http://www.marketingiscsp.wordpress.com/
http://www.iscsp.ulisboa.pt/images/stories/FicheirosParaDownload/logo_iscsp_1.png
http://www.apastyle.org/
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Disciplina Conteúdos 

Ambas as disciplinas Descrição e história da organização em estudo 

Pesquisa e Avaliação da 

Comunicação Estratégica 

PARTE 1 

Até 5 páginas 

Histórico de comunicação da organização em estudo 

Nota metodológica: objectivos de pesquisa, método e técnicas de pesquisa para 

cada objectivo; amostra, corpus de análise, datas e locais da pesquisa. 

Considerações éticas. 

Influência das tendências macroambientais na comunicação da organização em 

estudo 

Identificação da concorrência e do seu histórico de comunicação 

Estudo do consumidor 

Planeamento e Gestão da 

Comunicação 

(10 a 15 páginas) 

Análise SWOT 

Fixação de objectivos da comunicação 

Planeamento de media: orçamento e tipos de estratégias 

Selecção dos instrumentos de comunicação para a campanha 

Definição do cronograma / media flowchart 

Propostas criativas 

Pesquisa e Avaliação da 

Comunicação Estratégica 

PARTE 2 

Até 5 páginas 

Nota metodológica: objectivos em avaliação e técnicas de avaliação para cada 

objectivo. 

Resultados da avaliação da comunicação estratégica. 

Considerações e recomendações finais. 

Ambas as disciplinas 
Bibliografia. 

Anexos e apêndices. 

 

 

2. Orientação pelas docentes  

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

docentes, para que estas possam orientar os alunos sobre a melhor forma de concretizá-las. Os trabalhos que não 

obedeçam à validação das docentes nas suas diversas etapas serão desvalorizados. 

 

3. Formatos:  

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

mjcunha@iscsp.ulisboa.pt e rribeiro@iscsp.ulisboa.pt. O nome do documento e o assunto do email deverão indicar o 

tema do trabalho.  

 

4. 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)? 

 

Naturalmente, espera-se de alunos de Mestrado em Comunicação Social 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 empregadores.  
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5. Notas importantes:  

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. 

 

 

________________________BIBLIOGRAFIA_______________________ 

Livro principal da disciplina:  

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

 

Considerando que os alunos 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, Jornal Económico 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. 

Hargie, O. e Tourish, D. (Eds.). (2009), Handbook of communication audits for organisations. Psychology Press. 

Moe, W. W., e Schweidel, D. A. (2014). Social media intelligence. Cambridge University Press. 

http://causadasregras.com/?page_id=28
http://www.marketeer.pt/
http://aeiou.expresso.pt/economia
http://www.meiosepublicidade.pt/
http://www.briefing.pt/
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://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/
http://www.ejcr.org/
http://proquest.umi.com/login
http://www.jstor.org/action/showBasicSearch

