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1. ENQUADRAMENTO 
 

O Comportamento do Consumidor é a área que estuda o consumidor e as suas ações num plano alargado: desde a conceção 
da estratégia para o abordar, até ao momento em que este decide cortar o vínculo com um produto, serviço, ideia, local, 
experiência ou similar. 
 
Numa altura em que o consumidor se afirma cada vez mais como centro do mercado, o Comportamento do Consumidor 
assume-se como um complemento natural à Gestão e ao Marketing (incluindo Publicidade, Comunicação e Relações 
Públicas), permitindo potenciar as ações e campanhas destas áreas. 
 
No entanto, muitos profissionais têm dificuldade em traduzir esta área científica para situações reais na sua área de negócio. 
Neste sentido, o curso "Compreender o Comportamento do Consumidor em 10 passos" fornece aos participantes um modelo 
que permite uma aplicação prática, coerente e organizada. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Gerais: 
- Reconhecer a importância do Comportamento do Consumidor enquanto complemento valioso da área de Marketing; 
 
- Desenvolver competências e ferramentas que permitam aplicar os fundamentos do Comportamento do Consumidor em 
situações de marketing e vendas.  
 

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Módulo 1 – Fatores internos em Comportamento do 
Consumidor 

 

1.1 – Comportamento do Consumidor e processo de 
decisão de compra 
1.2 – Motivações e necessidades em consumo 
1.3 – Emoções & Afetos, seus efeitos no comportamento 
de compra 
1.4 – Atitudes, Teoria e Aplicação prática 

 

- Reconhecer o modo como se processa a decisão de 
compra; 
 
- Identificar de que modo as motivações e necessidades 
guiam o consumidor nas suas escolhas; 
 
- Diferenciar escolhas racionais e escolhas emocionais; 
 
- Reconhecer o papel que as atitudes humanas têm no 
consumo, e como obter proveitos desse conhecimento. 
 

Módulo 2 – Fatores externos em Comportamento do 
Consumidor 

 
2.1 – Aprendizagem 
 
2.2 – Personalidade (Eu) vs. Poder de Grupo (Nós) – 
implicações para o marketing 
 
2.3 – Autoconceito & Estilo de Vida – as marcas enquanto 
representantes dos consumidores. 

 

- Elencar os tipos de condicionamento mais comuns em 
consumo e como se processam; 
 
- Reconhecer o modelo Big 5 da personalidade enquanto 
mediador da procura; 
 
- Identificar o modo como a psicologia dos grupos influencia 
os consumidores; 
 
- Reconhecer e mobilizar uma estratégia de branding através 
do autoconceito e estilos de vida. 
 
 

 

Módulo 3 – Branding e Comportamento do 
Consumidor 

 
3.1 – Brand Attachment – O nível máximo a que todas as 
marcas auguram 
 
3.2 – Lealdade à Marca & Comprometimento 
 
3.3 – Engagement Marketing 

  

- Definir os processos que levam os consumidores a sentir-se 
emocionalmente ligados a uma marca; 
 
- Distinguir lealdade falsa vs. verdadeira;  
 
- Distinguir lealdade atitudinal de comportamental; 
 
- Reconhecer como o engagement marketing pode ser um 
aliado da gestão de marcas. 
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4. DESTINATÁRIOS | PRÉ-REQUISITOS  
 

Estudantes; Empresários; CMO ou outros com responsabilidades em Departamentos de Marketing; Gestores de Produto; 
Publicitários; Responsáveis de agências de comunicação; Chefes de vendas; Responsáveis de I&D; Gestores de marca 
(branding), entre outros interessados pelo tema.  
 
Pré-requisitos: 

12º ano de escolaridade, pré-requisito preferencial  mas não obrigatório; sendo obrigatório: 9º ano de escolaridade completo  
 

5. DURAÇÃO (total) 
 

12 horas  
 

6. LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto 
Rua Alves Redol, 292 4050-042 Porto [veja aqui como chegar] 

 
7. DATAS DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO 
 
 

14 de fevereiro das 19h às 23h;  
15 de fevereiro das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 

 
8. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO  
 
Serão privilegiadas metodologias ativas e interrogativas que promovam o envolvimento e participação dos/as formandos/as em 
todo o processo formativo, nomeadamente através de: atividades individuais e de grupo, entre outras. Será ainda usado o 
método demonstrativo em momentos de aplicação prática das ferramentas abordadas ao longo do curso.  
Recorrer-se-á também, sempre que necessário, ao método expositivo na transmissão de conteúdos. 

 
9. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Ao longo dos dois módulos será feita uma avaliação contínua, assente na observação das sessões, segundo critérios 
previamente definidos, e complementada com a realização de um trabalho no final da ação de formação.  
 

A conclusão com aproveitamento confere ao/à formando/a o direito a um Certificado de Formação de acordo com o 
estabelecido no Regulamento de Funcionamento de Formação da Oficina de Competências. Para efeitos de aproveitamento, 
o/a formando/a terá que ter uma taxa de assiduidade igual ou superior a 90% do total das horas de formação da ação. 

 
10. MATERIAL DE APOIO 
 

Os participantes terão acesso a um manual de apoio à ação, bem como a outros materiais pedagógicos relevantes utilizados 
na dinamização de cada sessão.  

 
11. FORMADOR 
 

Francisco Teixeira  
 
Licenciado em Psicologia Social, Comunitária e das Organizações pela Universidade do Minho (Braga).  
 
Desde cedo, enveredou pela área do estudo do consumidor, através dos estudos de mercado, trabalhando na mesma durante 
11 anos. Foi auditor na AC Nielsen Company, técnico de estudos de mercado na Motivação - Estudos Psico-Sociológicos 
(Lisboa) e ResearchNorte (Porto), onde desempenhou nos últimos anos a função de Director Técnico (Market Research 
Manager).  
 
Contactou com grandes clientes nacionais e internacionais no âmbito do Marketing Research, tendo realizado centenas de 
Focus groups, entrevistas e estudos diversos. Ainda em 2012 realizou trabalho de investigação em Engagement Marketing e 
Psicologia do Consumidor aplicada à comunicação, no One to One Lab (Lisboa).  
 
Atualmente, é consultor, formador e palestrante, na área do Comportamento do Consumidor, Customer Driven Innovation e 
Estudos de Mercado, sendo também criador/gestor da página “Consumidor 101”.  
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12. INSCRIÇÃO 
 

Faça o download da ficha de inscrição aqui 
Envie para formacao@oficinadecompetencias.pt 

 
Data limite de inscrição: 7 de fevereiro de 2014 

 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

1 inscrição – 95 € 
2 inscrições – 80 € (cada inscrição) 
Estudantes, Desempregados, Entidades Protocoladas OC (GIP; CMVV; AAUM) – 80 € (mediante comprovativo) 
 
Após a validação de inscrição ser-lhe-ão enviados os dados necessários para efetuar o pagamento. 

 
 
A  realização do curso está condicionada a um número mínimo de inscritos/as, pelo que a Oficina de Competências se 
reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número mínimo de 10 inscrições efetivas. O número máximo 
de inscrições é de 15. Inscreva-se já! 
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