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1 – EMENTA: 
 

A pesquisa mercadológica é um sub-sistema 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 - OJETIVOS: 
 
     Geral  
 

Apresentar ao aluno o campo do saber relacionado à atividade de pesquisa 
mercadológica, seus conceitos, técnicas e aplicações com o objetivo de lhe fornecer 
ferramentas para avaliar e solucionar problemas e oportunidades apresentadas pela 
administração de marketing. 

 
Específicos  

 
� Apresentar o conceito de pesquisa mercadológica e orientar os alunos a 

conceberem um projeto de pesquisa mercadológica; 
� Orientar os alunos na execução e avaliação do projeto de pesquisa concebido; 
� Orientar e avaliar os alunos na concepção do relatório do projeto de pesquisa 

mercadológica. 

 
3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• Apresentação à Pesquisa Mercadológica; 
• Sistema de Informação de Marketing e a Pesquisa Mercadológica; 
• Tipos de Pesquisa Mercadológica; 
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• Planejamento de Pesquisa; 
• Definição de amostra; 
• Trabalho de campo em pesquisa mercadológica; 
• Análise dos Resultados; 
• Relatório de Pesquisa; 
• Considerações finais acerca da pesquisa mercadológica. 

 
4– METODOLOGIA DE ENSINO: 

 
Os procedimentos de ensino serão: 
 
• Aulas expositivas, com leitura de apostilas e xerox previamente indicados ou 

enviados para os alunos; 
• Apresentação em transparências, com gráficos e informações relevantes ao 

conteúdo; 
• Utilização de recursos áudios-visuais, se possível. 
• Leitura de casos que exemplifiquem o conteúdo da matéria que está sendo 

trabalhado; 
• Realização de exercícios, para se fixar o conhecimento de matéria; 
• Realização de Projeto de conclusão de curso, em atividade extraclasse; 
• Suporte a duvida por e-mail. 

 
5– METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação do desempenho dos alunos seguirá os seguintes critérios: 
 

• Prova de Pesquisa Mercadológica –  50% do total de pontos da matéria; 
• Projeto de Pesquisa Mercadológica – 30% do total de pontos da matéria; 
• Participação em sala de aula – 20% do total de pontos da matéria. 
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