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Objetivos
O objectivo da presente unidade curricular é analisar o comportamento do consumidor de uma perspectiva interna e
externa face ao mesmo. Pretende-se analisar o processo de decisão de compra, tipologias de comportamentos de
turistas, procura e mercados turísticos, relação entre comportamento do consumidor e o marketing, bem como o
papel das tecnologias de informação e comunicação no comportamento dos turistas.
Resultados da Aprendizagem

Os principais conhecimentos e competência a adquirir são:
- Compreender os motivadores, determinantes e modelos subjacentes ao processo de decisão de compra;
- Compreender as tipologias de comportamentos de turistas e consequente segmentação de mercado;
- Compreender a procura turístico e relativos mercados enquanto ao padrão global, diferenças nacionais;
- Compreender de que forma o estudo do comportamento do consumidor pode auxiliar a tomada de decisões em
marketing;
- Compreender e tentar antever a evolução do comportamento do consumidor.
Conteúdos Programáticos

1.O PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA
§Conceitos
§Motivadores
§Determinantes
§Modelos
2.TIPOLOGIAS DE COMPORTAMENTOS DE TURISTAS

§Tipologias
§Segmentação do mercado turístico
3.PROCURA TURÍSTICA E MERCADOS
§O padrão global
§Diferenças nacionais
3.PROCURA TURÍSTICA E MERCADOS (continuação)
§A natureza da procura em diferentes segmentos
§Experiência de consumo em marketing turístico
4.Comportamento do consumidor e Marketing
§Política de produto/serviço
5.Questões/problemas no estudo do comportamento do consumidor
§Qualidade e satisfação do turista
§Mercados emergentes e diferenças na procura
§O papel das tecnologias de informação e de comunicação no turismo
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os objetivos traçados definem, na sua essência, as competências a adquirir pelo aluno no final da unidade
curricular. Os conteúdos programáticos fornecem aos alunos as competências necessárias para compreender a
especificidade do comportamento dos consumidores, influências internas e externas aos consumidores. As
competências a adquirir na definição de estratégias de planeamento e desenvolvimento estão contempladas nos
conteúdos programáticos.
Métodos de Avaliação

Avaliação contínua:
Teste escrito (50%)
Trabalho (30%) + Trabalho de campo (20%)

