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PLANO DE ENSINO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: ADMINISTRACAO   ANO: 2012  PERÍODO: 2012/1 

DISCIPLINA: PESQUISA MERCADOLÓGICA   CÓDIGO: ADM-02208 

CARGA HORÁRIA: 60h   PROFESSOR (A): MICHEL VASCONCELOS 

 

2. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

Meses N.º de aulas 

Março 16 

Abril 14 

Maio 18 

Junho 18 

Julho 06 

Total 70 

 

3. EMENTA 

A pesquisa como instrumento para as decisões de marketing. A pesquisa na 

propaganda. Testes de mercado. Pré-testes de campanhas. Pesquisa 

quantitativa e qualitativa. Universo e amostra. Mensuração. Análise e 

interpretação de dados estatísticos. 

 

4. OBJETIVOS GERAIS 

• Relacionar o uso da informação com o processo de decisão de marketing;  

• Compreender cada etapa do processo de pesquisa de marketing;  

• Aplicar os conceitos de pesquisa de marketing;  

• Reconhecer os benefícios que a curiosidade científica pode proporcionar;  

• Desenvolver trabalhos em equipe;  

• Despertar para aprimorar continuamente a comunicação verbal e escrita. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Compreender a necessidade e a utilização da pesquisa de marketing no 

processo de decisão das organizações; 

• Conhecer a variedade de pesquisas de marketing bem como as 

possibilidades de sua aplicação; 

• Destacar a importância da identificação do problema/oportunidade no 

processo de pesquisa de marketing; 

• Compreender a definição e o propósito do projeto de pesquisa; 

• Discutir passo a passo a elaboração de um projeto de pesquisa; 

• Identificar aspectos relevantes para a escolha do fornecedor de pesquisa; 

• Compreender o desenvolvimento dos instrumentos de coleta; 

• Discutir aspectos do trabalho de campo que podem interferir na qualidade 

da pesquisa de marketing; 

• Discutir os critérios fundamentais para elaboração do relatório de 

pesquisa e apresentação dos resultados. 

 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- Unidade I: Apresentação e A pesquisa no contexto do marketing 

2 Unidade II: Formulação 

3 Unidade III: Planejamento 

4 Unidade IV: Execução 

5 Unidade V: Análise e comunicação 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. Vol. 

1. 5ª ed. - São Paulo: Ed. Atlas, 1999. 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: execução e análise. Vol. 2. 2ª 

ed. - São Paulo: Ed. Atlas, 1998. 

SAMARA, Beatriz Santos e Barros, José Carlos de. Pesquisa de Marketing: 

Conceitos e Metodologia. Makron Books, São Paulo, 1997. 

MCDANIEL, Carl D. Pesquisa de Marketing. São Paulo, 2006. 
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da 

sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. 

AAKER, David A.; Kumar, V.; Day, G. S. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Ed. 

Atlas, 2001. 

BABBIE, Earl. Métodos de pesquisas de Survey. Belo Horizonte, 1999. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10ª 

edição. São Paulo, 2000. 

DI NALLO, Egeria. Meeting Points. São Paulo, 1999. 

CASTRO, Guilherme C. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. 

Rio de Janeiro, 2006. 

PETTERLE, Andiara. Poderosas Consumidoras: o que quer e pensa a nova 

mulher brasileira. Rio de Janeiro, 2010. 

LINDSTROM, Martin. A Lógica do Consumo: verdades e mentiras sobre por que 

compramos. Rio de Janeiro, 2009. 

UNDERHILL, Paco. Vamos às Compras: A ciência do consumo. São Paulo, 1999. 

POPCORN, Faith. O Relatório Popcorn: centenas de idéias de novos produtos, 

empreendimento e novos mercados. Rio de Janeiro, 1994. 

POPCORN, Faith. Público alvo: mulher - 8 verdades do marketing para 

conquistar a consumidora do futuro . Rio de Janeiro, 2000. 

DAMATTA, Roberto. A Casa e a Rua. Rio de Janeiro, 2003. 

SAHLINS, Marshall. Cultura e Razão Prática. Rio de Janeiro, 2003 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do Efêmero: a moda e seu destino nas 

sociedades modernas, 1989. 

SLATER, Don. Cultura do consumo e modernidade. São Paulo, 2002. 

BARBOSA, Lívia. Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro, 2004. 

CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio 

de Janeiro, 2001. 
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ROCHA, Everardo. A sociedade do sonho: comunicação, cultura e consumo. Rio 

de Janeiro, 1995. 

MILLER, Daniel. Teoria das compras: o que orienta as escolhas dos 

consumidores. São Paulo, 2002. 

 

9. SITES PARA PESQUISA 

 

IBGE www.ibge.gov.br  

Ibope  www.ibope.com.br  

Embrapa www.embrapa.br  

BNDES www.bndes.gov.br  

ANEP www.anep.org.br  

ESOMAR www.esomar.nl  

Futura Pesquisa www.futuranet.ws  

Datafolha www.datafolha.com.br  
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10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UN Conteúdo 
Carga 

horária 
Procedimentos Leituras 

01 

Unidade I: Apresentação e A pesquisa no 

contexto do marketing: 

Apresentação do professor e dos alunos; 

Apresentação dos conteúdos que serão 

trabalhados; da metodologia a ser adotada; da 

bibliografia sugerida e da avaliação da 

aprendizagem; 

Informação e marketing. 

Definição de pesquisa de marketing. 

Pesquisa de marketing e a tomada de decisão 

gerencial. 

Usos e aplicações da pesquisa de marketing. 

Ética na pesquisa de marketing. 

Processo da pesquisa de marketing 

14 

Discussão em 

grupo. 

Exposição 

dialogada 

Leitura e 

discussão de 

texto 

Plano de Ensino da disciplina 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de 

Marketing: metodologia, planejamento – 

5. ed. Vol. 1 – São Paulo: Atlas, 1999. 

Cap. 01 – A importância da informação 

para marketing 

Cap. 02 – O processo de pesquisa 

Cap. 03 – Tipos de pesquisa 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de 

Marketing: execução e análise – 2. ed. 

Vol. 2- São Paulo: Atlas, 1998. 

Cap. 07 – Histórico, estado-da-arte, ética 

e outros tópicos em pesquisas de 

marketing 
 

Avaliação 

Avaliação 1: Fichamento do texto “Observando o Familiar”, valendo 10 pontos (peso 30%)  

 

UM Conteúdo Carga Procedimentos Leituras 
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horária 

02 

Unidade II: Formulação 

Por que fazer uma pesquisa? 

Que pesquisa deve ser realizada? 

Vale a pena realizar a pesquisa? 

O papel do briefing. 

8 

Exposição 

dialogada 

Leitura e 

discussão de 

texto 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: 

metodologia, planejamento – 5. ed. Vol. 1 – 

São Paulo : Atlas, 1999. 

Cap. 02 – O processo de pesquisa 

03 

Unidade III: Planejamento 

Definição dos objetivos. 

Estabelecimento das questões/hipóteses; 

Determinação das necessidades de dados e 

definição das variáveis e seus indicadores. 

Fontes de dados. 

Metodologia de pesquisa. 

Organização, cronograma e orçamento. 

Redação do projeto/proposta. 

12 

Exposição 

dialogada 

Trabalho em 

grupo 

Leitura e 

discussão de 

texto 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: 

metodologia, planejamento – 5. ed. Vol. 1 – 

São Paulo : Atlas, 1999. 

Cap. 02 – O processo de pesquisa 

Cap. 05 – Tipos, fontes e formas de coleta de 

dados 

Cap. 07 – Procedimento de amostragem 

simples 

 

Avaliação 
Avaliação 2: Prova escrita valendo 10 pontos (peso 70%), contendo questões discursivas, abordando conteúdos das unidades 1 e 

2. No momento da correção serão analisados os seguintes critérios: a) argumentação e clareza no desenvolvimento das questões; 

b) compreensão e aplicação dos conceitos; c) linguagem; d) organização. 
 

UM Conteúdo 
Carga 

horária 
Procedimentos Leituras 
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04 

Unidade IV: Execução 

Preparação do campo 

Execução do campo 

Processamento dos dados 

08 

Exposição 

dialogada 

Trabalho em 

grupo 

Leitura e 

discussão de 

texto 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: metodologia, 

planejamento – 5. ed. Vol. 1 – São Paulo : Atlas, 1999. 

Cap. 05 – Tipos, fontes e formas de coleta de dados 

Cap. 06 – Medidas e instrumentos de coleta de dados 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: execução e análise 

– 2. ed. Vol. 2- São Paulo : Atlas, 1998. 

Cap. 01 – Coletando dados 

Cap. 02 – Processamento dos dados 

05 

Unidade V: Análise e 

comunicação 

Análise dos resultados. 

Conclusões/recomendações. 

Elaboração do relatório. 

Apresentação dos resultados 

16 

Exposição 

dialogada 

Trabalho em 

grupo 

Leitura e 

discussão texto 

MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing: execução e análise 

– 2. ed. Vol. 2- São Paulo : Atlas, 1998. 

Cap. 03 – Escolha do método e métodos descritivos de análise dos 

dados 

Cap. 06 – Comunicação dos resultados 

 

Avaliação 
Avaliação 3: Trabalho Final valendo 10 pontos, de aplicação dos conceitos na prática, abordando conteúdos das unidades 1, 2, 3, 4 e 

5. No momento da correção serão analisados os seguintes critérios: a) argumentação e clareza no desenvolvimento das questões; b) 

compreensão e aplicação dos conceitos; c) linguagem; d) organização. 

 

11. FORMAS DE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM 

a) Diagnóstica: procurar-se-á levantar as necessidades e expectativas dos discentes nas primeiras aulas. 
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b) Formativa: haverá necessidade premente dos alunos na realização das tarefas. 

c) Somativa: será constituída dos seguintes itens: 

 

Fichamento de texto, valendo até 10 pontos (peso 30%), contendo questões discursivas a respeito do texto 

escolhido pelo professor. A entrega das respostas devera ser feita por escrito – impresso - ate o dia 19 de marco 

de 2012. Não serão aceitas entregas por e-mail.  

 

Prova escrita, valendo até 10 pontos (peso 70%), contendo questões objetivas e/ou discursivas, abordando 

conteúdos das unidades 1 e 2, a ser realizada no dia 25 de abril de 2012. 

 

Trabalho Final: aplicação prática dos conceitos, valendo 10 pontos, a ser entregue, impreterivelmente, ate o dia 

27/06/12, abordando conteúdos das unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Prova Final: O aluno que não alcançar media semestral igual ou superior a 7,0 (sete), obrigatoriamente devera 

fazer prova final, contendo questões objetivas e/ou discursivas, abordando conteúdos das unidades 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Critérios: serão considerados os seguintes critérios no momento da correção das avaliações: a) argumentação e 

clareza no desenvolvimento das questões; b) compreensão e aplicação dos conceitos; c) linguagem; d) 

organização. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Horário das aulas: segunda e quarta das 7h às 9h 

 

Cálculo da Média Semestral: a média semestral (MS) será composta pela nota 1 (N1): nota do fichamento (FT), 

com peso 30% e a nota da prova (PR), com peso 70%; e a nota 2 (N2): nota do trabalho final (TF), calculada da 

seguinte forma: 

 

MS = (N1 + N2)/2, sendo 

N1 = [(FT x 30%) + (PR x 70%)] 

N2 = TF 

 

ATENCAO: Será aprovado o aluno que obter nota igual ou superior a 7,0 e 75% de frequência, ou seja, ter no 

maximo 18 faltas. 


