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1. OBJECTIVOS 

 Pretende-se que o aluno fique a compreender a importância do estudo do comportamento do 

consumidor para o Marketing, proporcionando-lhe algumas técnicas de análise para a definição de 

perfis de consumidor, compreender melhor a causa dos seus desejos, processos e limitações 

determinantes das decisões finais de compra, e assim aprender a comunicar melhor com ele. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. O Marketing e o Comportamento do Consumidor 

1.1. Revisão do conceito e objetivos de marketing e do seu processo de gestão orientado para o 

consumidor 

1.2. O comportamento do consumidor 

1.2.1. Características 

1.2.2. Perspetivas 

1.2.3. A “caixa negra” do consumidor 

1.3. O processo de investigação do consumidor 

2. O Consumidor como um Indivíduo 

2.1. Necessidades e motivações 

2.2. A personalidade 

2.3. A perceção 

2.4. A aprendizagem 

2.5. Atitudes e comportamentos 

GFUC Previsto 
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3. O Consumidor e o seu Contexto Sociocultural 

3.1. Cultura e subcultura 

3.2. A família 

3.3. Classe social 

3.4. Grupos de referência 

3.5. Líderes de opinião 

4. O Processo de Tomada de Decisão de Compra 

4.1. Decisões de baixo e alto envolvimento e a decisão de compra 

4.2. O processamento da informação 

4.3. A decisão / intenção e as atitudes de compra 

4.4. Condicionantes da compra 

4.4.1. Local de compra 

4.4.2. Situações de compra 

4.4.3. Lealdade / marca 

4.4.4. Serviços após-compra 

4.4.5. Avaliação dos resultados da compra 

5. O consumidor “Cameleão” 

5.1. Caracterização das “gerações” de consumidores 

5.2. O consumidor que desafia a categorização 

5.3. O consumidor que desafia estereótipos 

5.4. O consumidor que desafia o processo de compra tradicional 

6. O Processo de decisão de compra intuitivo / não declarado 

6.1. O consumo emocional 

6.2. O neuromarketing 

6.2.1. Conceito, objetivos e técnicas 

6.2.2. Segmentação e posicionamento através do neuromarketing 

6.2.3. O processo de decisão e o neuromarketing 
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7. A definição de uma “persona” 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Os conteúdos programáticos foram definidos de acordo com os objetivos a atingir e competências a 

adquirir. Assim, esta unidade curricular, através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, visa 

contribuir para a formação do futuro profissional da área do Marketing. Para tal os conteúdos 

apresentados visam: 

1) a formação e preparação dos alunos sensibilizando-os para a necessidade do saber-ser, do 

saber-estar e do saber-fazer, no domínio estratégico e operacional; 

2) no final o aluno deverá ser capaz de, de forma autónoma, poder desenvolver a sua atividade 

na compreensão dos consumidores. 

Assim, o Cap. 1 concretiza o ponto 1) dos objetivos; e os restantes capítulos o objetivo 2).  
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5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Metodologias de ensino utilizadas: 

● Aulas teórico-práticas, expositivas e apoiadas em métodos audiovisuais  

● Estudos de casos 

● Realização de pesquisa individual e trabalho de campo 

● Trabalho de grupo;  

● Debate;  

● Observação de processos;  

● Resolução de problemas;  

● Estudo de casos;  

● Utilização de tecnologias de informação para aprendizagem; 

● Disponibilização de conteúdos em e-learning. 

 

Método de Avaliação 

Os alunos podem optar por: 

Época Normal 

a) Avaliação Contínua: A Avaliação Contínua implica obrigatoriedade mínima de 2/3 de assiduidade 

às aulas e realização de trabalhos em sala de aula (10%), fichas de avaliação intermédias (40%) 

e a realização de um trabalho de Grupo, com apresentação e defesa do trabalho (50%). 

Nas fichas os alunos deverão obter uma classificação igual ou superior a 8.0 (oito) valores (nota 

mínima). Caso não seja obtida esta nota o aluno será excluído deste tipo de avaliação e remetido 

para avaliação final. 

b) Avaliação Final Não Contínua (Frequência e Exame): A avaliação será realizada por prova 

escrita que representará 100% da classificação final. 
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Época de Recurso 

Avaliação Final: A avaliação será realizada por prova escrita  

que representará 100% da classificação final. 

 

Nota – No caso da avaliação da unidade curricular, tanto na época normal como na época de recurso 

e em qualquer tipologia de avaliação prevista, tiver de ser realizada por via de ensino à distância e 

detetando-se alguma irregularidade ou incongruência na avaliação do estudante, deverá ser realizada 

uma defesa oral da classificação obtida. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS 

DA UNIDADE CURRICULAR 

Com as Lições Expositivas, o Debate, e os Estudo de Casos permitirão dotar os alunos dos 

conhecimentos abrangentes desta área de conhecimento. 

Com a Pesquisa individual e o Trabalho de campo pretende-se que os alunos, aplicando algumas 

técnicas de análise, identifiquem e analisem diversas problemáticas da área. 

 A Observação de processos e Resolução de problemas com as orientações tutoriais permitirão uma 

melhor consolidação de conhecimentos. 

 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Os alunos que optarem pelo regime de avaliação contínua, terão que ter uma assiduidade 

mínima obrigatória de 2/3 das aulas lecionadas, à exceção dos alunos com regime legal de 

exceção, devendo, no entanto, cumprir os mesmos prazos e obrigações das avaliações. 

 


