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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Ciências da Administração 

Código/Disciplina:    CAD-7225 -Pesquisa Mercadológica                                              

Pré-requisito(s): CAD7218 

Professora: Flora Moritz da Silva    e-mail: floramds@gmail.com 

Carga Horária Semestral:  72 horas    Carga horária síncrona: 26 horas 

Carga horária assíncrona:  46 horas 

Período/Fase: 7ª fase Ano/semestre: 2020/1 

     

2. EMENTA:  

Conceitos de marketing. Conceitos de Pesquisa Mercadológica. A importância da 
Pesquisa Mercadológica. Sistemas de informação de marketing. Natureza, objetivos, 

métodos e aplicação da Pesquisa Mercadológica 

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  
Capacitar os alunos para a realização e análise de pesquisa de marketing.             

 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 
a) Discutir questões iniciais sobre pesquisa de marketing 

b) Analisar os objetivos de pesquisas de marketing 

c) Analisar os principais métodos de pesquisa 

d) Conceber uma pesquisa de marketing (definir problema, escolher abordagem, definir 

técnicas de coleta e análise de dados, preparação do relatório final) 

e) Realizar uma pesquisa de marketing 

f) Elaborar um relatório final de pesquisa de marketing e apresentar a pesquisa 

 

 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE 1 - Visão Geral sobre Pesquisa de Marketing 

Introdução e Histórico da Pesquisa de Marketing 

Sistemas de Informação de Marketing/Inteligência de 

Marketing Etapas de uma pesquisa de marketing 

Definição de um problema de pesquisa de marketing e uma abordagem 

Visão geral de um projeto de pesquisa de marketing 



 
 

6. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  

As aulas síncronas serão realizadas conforme o cronograma de aulas, sempre com um link 

a ser disponibilizado no Moodle pouco antes da realização das aulas, sempre respeitando 

as datas dos encontros presenciais: as aulas síncronas (webconferências) serão nas 

segundas-feiras ou quintas-feiras, a partir das 20:20, conforme Cronograma de Aulas. 

Pode-se solicitar participação no chat.   

As postagens de atividades, discussões nos fóruns e os questionários serão indicadores da 

frequência. Cada semana haverá uma atividade proposta no Moodle, que será indicativo 

da frequência semanal, além de compor a nota, conforme detalhado no item 7 deste plano. 

No cronograma de aulas, há a data máxima de envio de atividades de cada semana.  

Atividades e recursos assíncronos por meio do Moodle:  

Slides e apresentações, capítulos de livros, artigos acadêmicos, notícias e atualidades, 

vídeos, pesquisas e fóruns de discussão 

Atividades dirigidas e recursos síncronos: Webconferência (link no Moodle)  

Atividades Complementares – leituras, pesquisas, resenhas e questões.  

Exercícios e Tarefas - questionários, resolução de problemas, casos de ensino, Trabalho 

final. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

UNIDADE 2 - Desenho de Pesquisa 

Tipos de desenho de pesquisa 

Pesquisa exploratória: Dados secundários e Pesquisa qualitativa 
Pesquisa descritiva: Survey e Observação 
Pesquisa causal: Experimentação 

 

UNIDADE 3 – Mensuração, Escalas e Coleta de Dados 
Definições 

Escalas comparativas e não comparativas 

Desenho de um instrumento de coleta de 

dados Coleta de dados qualitativos e 

quantitativos 
 

UNIDADE 4 - Amostragem e Seleção de Informantes 
Definições 

Amostras probabilísticas e não-

probabilísticas Tamanho de amostra 
Escolha e seleção de Informantes 

 

UNIDADE 5 – Trabalho de Campo 

Preparação e 

implementação; Coleta 

de dados 

Preparação e análise de dados 
 

UNIDADE 6 – Preparação, Apresentação do Relatório Final e Ética e Tendências 

Futuras 



 

 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO*: 

Trabalho Final (50%). 

Questionários sobre os temas abordados em cada Unidade (25%) – Média aritmética.  

Fóruns e postagens de atividades (25%) - Média aritmética.  

As atividades de participação serão realizadas no decorrer do semestre letivo.  

O aluno com frequência mínima exigida (75%) para a disciplina e média semestral igual ou 

maior que 6,0 (seis) está aprovado na disciplina.  

No cronograma de aulas está detalhado a forma de auferir frequência. Ao aluno que não 

puder participar do chat da aula síncrona, para contagem da presença, é possível 

encaminhar pelo e-mail: floramds@gmail.com uma resenha de duas páginas sobre o 

conteúdo abordado na aula até o fechamento da semana da respectiva aula.  

O aluno com frequência mínima exigida para a disciplina e média semestral entre 3,0 (três) 

e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito à avaliação de recuperação (REC) no final do semestre 

que abrangerá todo o conteúdo do programa da disciplina.  

A Média Final da Avaliação Semestral (MF) será a média aritmética simples entre a média 

semestral (MS) e a avaliação de recuperação (REC), Se a média final da avaliação semestral 

(MF) for igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno estará aprovado na disciplina. Observações: 

Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não realizar a atividade avaliativa na data 

estabelecida pelo professor.  

O acadêmico que não realizar a atividade avaliativa prevista neste plano de ensino deverá 

apresentar requerimento devidamente justificado, com as devidas comprovações no 

Departamento de Ciências da Administração, conforme dispõe a legislação (resolução n. 

17/CUn/1997). Se deferido o pedido, o aluno terá direito a realizar a avaliação em data a ser 

definida pelo professor. A chamada visando apurar a presença do (a) aluno (a) em sala poderá 

ser realizada em dois momentos da aula. 
* O processo de avaliação pode sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento do semestre 2020.1 e o 

caráter emergencial do plano. Não será cobrada avaliação em encontros síncronos. As atividades 

complementares podem contemplar leituras, resenhas, pesquisas ou questões. 

 8. ATENDIMENTO:  

A ser agendado, via mensagem no Moodle e pelo e-mail floramds@gmail.com 

 

8. BIBLIOGRAFIA: 

 

TOSTA, Kelly Cristina Benetti Tonani Pesquisa mercadológica 3. ed. – Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2015. 

 

COMPLEMENTARES:  

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: Uma orientação aplicada. 7. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: Uma orientação aplicada. 6. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
MATTAR, N.F. Pesquisa de Marketing. Vol. 1 e 2, São Paulo: Atlas, 2008. 

NIQUE, Walter; LADEIRA, Wagner. Pesquisa de Marketing: Uma orientação 

para o mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2014. 

mailto:floramds@gmail.com
mailto:floramds@gmail.com


NIQUE, Walter; LADEIRA, Wagner. Como fazer pesquisa de marketing. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

Zikmund, Willian G. Princípios da pesquisa de marketing. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011 

 

Observação: Além dessa bibliografia a professora poderá indicar artigos de periódicos e 

eventos da área, bem como sites, filmes, reportagens e bibliografia complementar. 
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CRONOGRAMA DE AULAS** 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência*** 

1 Semana de 4/03 Presencial 
Apresentação da disciplina e 

Unidade 1 

Aula Expositiva. 

 

Presença do estudante 

na aula 

2 Semana de 9/03 Presencial Unidade 1 Aula Expositiva, vídeos e debates. 
Presença do estudante 

na aula 

 

3 

 

Semana de 31/08 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 1 

Webconferência no dia 31/08 

(segunda-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

 

 

 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (31/08). 

Aula do dia 03/09:  

Atividade no Moodle 

– prazo até 06/09. 

4 Semana de 07/09 
Aula Síncrona 

 
Unidade 1  

Webconferência no dia 10/09 

(quinta-feira) as 20:20, cujo link 

será disponibilizado no Moodle. 

 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (10/09).  

5 Semana de 14/09 
Atividades 

Assíncronas 

Unidade 1 – definição do problema 

de pesquisa, histórico do problema e 

objetivos detalhados 

Leitura Dirigida, Slides e 

Apresentações, Vídeos, Fórum de 

Discussão 

Aula do dia 14/09 – 

problema de pesquisa. 

Aula do dia 17/09 – 

detalhes. 
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  Postagens no Fórum 

Moodle aberto até dia 

20/09 

6 Semana de 21/09 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

Unidade 2 – Concepção da Pesquisa 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 21/09 

(segunda-feira) as 20:20 até as 

21:45, cujo link será 

disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (21/09). 

Aula do dia 24/09 

envio do Questionário 

no Moodle – aberto 

até dia 27/09. 

7 Semana de 28/09 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

Unidade 2 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 28/09 

(segunda-feira) as 20:20 até as 

21:45, cujo link será 

disponibilizado no Moodle. 

Atividades complementares 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (28/09). 

Aula do dia 01/10 – 

envio de Atividade 

disponibilizada no 

Moodle até 04/10 

8 Semana de 05/10 

Atividades 

Assíncronas 

 

Unidade 2 

Leitura Dirigida, Slides e 

Apresentações, Vídeos, Fórum de 

Discussão 

Aulas dos dias 05/10 

e 08/10 – envio de 

Atividade 

disponibilizada no 

Moodle até 11/10 
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9 Semana de 12/10 
Semana 

Acadêmica  
Semana acadêmica 

 

Postagem sobre semana 

acadêmica. Atendimento aos 

alunos via agendamento. 

Aula do dia 15/10 - 

Postagem no fórum 

até 18/10 

10 Semana de 19/10 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

Unidade 3 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 19/10 

(segunda-feira) as 20:20 até as 

21:45, cujo link será 

disponibilizado no Moodle. 

Atividade no Moodle 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (19/10). 

Aula do dia 22/10 – 

envio de Atividade 

disponibilizada no 

Moodle até 25/10 

11 Semana de 26/10 

Aula Síncrona 

e 

Atividades 

 

Unidade 4 

Aula síncrona por meio de 

webconferência no dia 26/10 

(segunda-feira) as 20:20 até as 

21:45, cujo link será 

disponibilizado no Moodle. 

Atividade no Moodle 

Webconferência – 

participação proposta 

no Chat. (26/10). 

Aula do dia 29/10 - 

Envio de atividades 

até dia 01/11 

12 Semana de 02/11 
Atendimento 

Online  
Unidade 5 

Atendimento aos grupos conforme 

agendamento no dia 05/11. 

Aula do dia 05/11 - 

Postagem do 

progresso no relatório 

até 08/11 

13 Semana de 09/11 
Atendimento 

Online 
Unidade 5 

Atendimento aos grupos conforme 

agendamento no dia 09/11 e 12/11, 

 Participação na 

Orientação, conforme 

o horário agendado.  
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em horário a ser definido por e-

mail com cada equipe. 

14 Semana de 16/11 
Atendimento 

Online 
Unidade 6 

Preparação do Relatório. 

Atendimento por agendamento 

nos dias 16/11 e 19/11. 

Aulas dos dias 16/11 

e 19/1- Envio do 

Relatório Final até dia 

25/11 

15 Semana de 23/11 

Postagem do 

Trabalho e 

Apresentações 

Unidade 6 - Apresentações dos 

trabalhos da disciplina 

Webconferência dia 26/11 das 

20:20 às 22:00 horas 

Aulas dos dias 23/11 

e 26/11 – postagem 

sobre cada trabalho 

apresentado (para 

auferir presença 

destas aulas, as 

postagens devem ser 

feitas até dia 29/11) 

16 Semana de 30/11 Apresentações 
Unidade 6 - Apresentações dos 

trabalhos da disciplina 

Webconferência dias 30/11 e 

03/12. Das 20:20 às 22:00 horas. 

Aulas dos dias 30/11 

e 03/12 – postagem 

sobre cada trabalho 

apresentado (para 

auferir presença 

destas aulas, as 

postagens devem ser 

feitas até dia 04/11) 
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17 Semana de 07/12 

Feedback do 

trabalho e Prova 

de Recuperação 

Recuperação consiste em um 

Questionário de Avaliação 

abordando toda o conteúdo da 

disciplina. 

Questionário via Moodle. 

Questionário aberto 

10/12 às 20:20 e 

fechado as 22:00 

horas. 

18 Semana de 14/12 

Segunda 

chamada da 

prova de 

recuperação  

Recuperação consiste em um 

Questionário de Avaliação 

abordando toda o conteúdo da 

disciplina. 

Questionário via Moodle. 

Questionário aberto 

14/12 às 20:20 e 

fechado as 22:00 

horas. 

**O cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário 

 *** Ao aluno que não puder participar do chat da aula síncrona, para contagem da presença, é possível encaminhar pelo e-mail: 

floramds@gmail.com uma resenha de duas páginas (espaçamento 1,5) sobre o conteúdo abordado na aula até o fechamento da semana da 

respectiva aula. 
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