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PROGRAMA 
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1 – EMENTA: 
 

A pesquisa mercadológica é um subsistema  do Sistema de Informações 
de Marketing (SIM), sendo sua função executar projetos específicos para a 
obtenção de informações de interesse da administração de marketing. Sendo 
assim é uma forma sistemática de coleta, registro e análise de dados relativos a 
problemas e / ou oportunidades de marketing. 
 
 
2 - OBJETIVOS: 
 

2.1. Objetivo Geral: 
 

Fornecer ao aluno um conjunto de instrumentos (conceitos e técnicas) 
adequados para que ele possa:  

 
• Conhecer o processo de Pesquisa Mercadológica;  
• Identificar problemas inerentes ao processo;  
• Analisar alternativas, sugerir e implementar possíveis plano de ação. 

 
2.2. Objetivos Específicos: 
 
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 
 

• Conceber um processo de Pesquisa Mercadológica; 
• Executar o projeto de pesquisa concebido; 
• Apresentar um relatório final contendo os resultados da pesquisa; 

sua análise crítica, sugestões quanto a possíveis alternativas de 
ação diante das informações obtidas. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 Os tópicos abordados incluirão, dentre outros: 
 

• Natureza e objetivos da pesquisa de Marketing; 
• Tipos de pesquisa de Marketing; 
• Planejamento de uma pesquisa; 
• Definição da amostra; 
• Elaboração do roteiro/questionário; 
• Pré-teste do material; 
• Trabalho de campo; 
• Análise dos resultados; 
• Relatório final; 
• Aplicação da Pesquisa de Marketing. 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
  
 Basicamente a disciplina será apresentada mesclando um enfoque teórico, 
através de estudo dirigido, aulas expositivas e discussão de leituras, com 
atividades práticas (estudo de casos, elaboração e/ou análise de projetos e 
relatório de pesquisa, etc). 

O professor atuará basicamente como agente provocador e mediador das 
discussões, bem como orientador na elaboração e/ou apresentação dos 
trabalhos. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
 A avaliação do desempenho do aluno levará em conta os seguintes 
aspectos: 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Testes de verificação de aprendizagem; 
• Prova final. 
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