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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
Disciplina: Comportamento do Consumidor Curso: Administração 

Carga Horária: 60 horas Código: ADM-02210 

Horário: 3ª – 07-09h / 5ª – 09-11h Sala: ED III – 308 

Professor: Marcos Aloízio França da Fonseca Período: 2010/1 

Contato: franca.ufes@gmail.com 

 

 

1 – EMENTA: 

Instrumental para estudo, avaliação e equacionamento do comportamento do consumidor sob o 

prisma qualitativo. Natureza dos desejos e necessidades humanas, processo de escolha, métodos 

para análise do comportamento do consumidor. Processo de compra, fatores sociais e 

antropológicos.  

 

2 – OBJETIVOS 

A disciplina tem por objetivo proporcionar aos alunos um entendimento sobre a dimensão 

cultural do comportamento do consumidor. Apresentando a evolução das abordagens sobre o 

mercado e reflexões alusivas aos diferentes caminhos de compreensão do comportamento do 

consumidor, além de possibilidades de aproximação do objeto de pesquisa. Esses 

conhecimentos teóricos vão fornecer uma base hermenêutica acerca da sociedade de consumo. 

 

Ao final da disciplina espera-se que os alunos estejam aptos a: 

 Identificar as diferentes abordagens sobre o comportamento do consumidor; 

 Refletir criticamente sobre a sociedade de consumo e o comportamento do 

consumidor do nosso tempo; 

 Realizar pesquisas qualitativas sobre o comportamento do consumidor; 

 Compreender a dimensão relacional e o sistema classificatório do consumo. 

 

 

3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1. Abordagens sobre o comportamento do consumidor 

 Aspectos Econômicos; 

 Aspectos Psicológicos; 

 Aspectos Sociológicos. 

 

Unidade 2. Consumo como classificador social (abordagem antropológica) 

 Imagens do consumo na cultura de massa; 

 Reflexões sobre os caminhos do marketing; 

 Dimensões culturais do Marketing; 

 Consumo como sistema classificatório. 

 

Unidade 3. Possibilidades de aproximação do objeto de pesquisa 

 Abordagem etnográfica para compreensão do comportamento do consumidor. 

 

Unidade 4. Pesquisa de mercado 

 Definição do objeto de pesquisa; 

 Apresentação do referencial teórico; 

 Pesquisar em campo; 

 Apresentação do relatório final e Seminário. 

 

4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE ENSINO 

A carga horária do curso será distribuída em trinta aulas presenciais com a duração de duas 

horas cada. Nos encontros serão utilizados tais procedimentos metodológicos: 

 Leituras prévias de textos indicados na referência básica, debates e discussões em sala 

de aula; 

 Realização de atividades em grupos; 

 Análise de ensaios; 

 Pesquisa de mercado. 

 

5 – RECURSOS 

a. RECURSOS HUMANOS 

A proposta da disciplina está planejada para as dinâmicas de ensino em sala de aula que deverá 

ser composta pelo professor, responsável por ministrar a disciplina, e pelos alunos. 

 

b. RECURSOS MATERIAIS 

Para o desenvolvimento das atividades previstas serão necessários os seguintes materiais: 

 Quadro branco e marcadores compatíveis; 

 Fotocópias de material (artigos) para discussão em grupos; 
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 Artigos e textos em formato digital; 

 Recursos audiovisuais e retroprojetor. 

 

6 – MÉTODOS AVALIATIVOS 

Os seguintes instrumentos serão usados para avaliar os alunos: 

A1 – Freqüência em sala de aula; 

A2 – Ensaios e análise de ensaios; 

A3 – Exercícios em sala e postura crítica aos conteúdos propostos pela disciplina; 

A4 – Relatório da pesquisa de mercado; 

A5 – Apresentação de seminário. 

 

A nota final será constituída pela soma das quatro últimas avaliações acima descritas, que 

podem variar de 0 a 10, considerando os pesos: A2 = 25%, A3 = 25%, A4 = 30% e A5 = 20%. 

Conforme segue fórmula abaixo. 

 

Nota Final (NF) = (A2*0,25) + (A3*0,25) + (A4*0,3) + (A5*0,2) 

 

Em relação à freqüência, A1, será permitido até 25% de ausência às aulas. 
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Thomson, 2002. 
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8 – OBSERVAÇÕES 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E ENTREGA DOS ENSAIOS: 

Elaborar um único texto (mínimo de 500 e máximo de 2000 palavras; fonte: times 12 ou 

equivalente) sobre as leituras recomendadas para cada aula. 

O ensaio deverá contemplar, ao menos, os seguintes quesitos: 

 Resumir, segundo seu ponto de vista, a idéia central de cada texto proposto; 

 Registrar os aspectos relevantes no texto; 

 Tecer considerações pessoais – referentes à monografia, à experiência profissional 

e/ou referente à formação profissional – e/ou questionar os conteúdos do texto 

proposto, preferencialmente, à luz de outros referenciais; 

 Levantar três questões referentes à leitura do texto. 

Encaminhar e-mail contendo seu texto para franca.ufes@gmail.com até as 20 horas do dia 

anterior à aula para qual os textos estão agendados. Não serão considerados os e-mails 

encaminhados após este prazo. 

Apresentar a versão impressa do ensaio no dia da aula para a qual os textos propostos estão 

agendados. 

Os ensaios entregues após os prazos aqui sugeridos terão reduzidos, proporcionalmente ao 

período de atraso, os pontos a que fazem jus. 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOS ENSAIOS 

1. O ensaio contempla o tema central do texto? Justifique apontando o tema; 

2. O ensaio registra os aspectos relevantes e os objetivo do(s) autor(es) no texto? Quais 

são; 

3. No ensaio é proposto questões para discussão? Comente-as. 
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