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Objectivos Gerais
O marketing B2B possibilita o funcionamento da economia, actuando como uma espécie de “motor
económico”. As transacções inter-organizacionais implicam o estabelecimento de relações entre as
pessoas que fazem parte das empresas (com diferentes motivações e experiências). Esta disciplina
permitirá ao aluno compreender as principais diferenças entre o Marketing Business-to-Business e o
Marketing Business-to-Consumer e as implicações que ocorrem tendo em conta a sua constante
mudança e evolução num mundo cada vez mais digital. Será estudado o processo de compra e o
comportamento do comprador organizacional e serão ainda estudados os objectivos e processos de
decisão associados à compra organizacional.
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Objectivos Específicos
Ao completar a disciplina, os alunos deverão estar aptos a compreender conceitos base na área do
Marketing B2B, nomeadamente:
1. Identificar o modo de funcionamento deste mercado
2. Identificar os intervenientes e seus relacionamentos
3. Fazer segmentação de mercado
4. Compreender o marketing relacional e as suas especificidades
5. Identificar componentes e actividades da cadeia de valor e cadeia de suprimentos
6. Compreender a abrangência dos conceitos sourcing e procurement e aplica-los em casos
práticos
7. Saber fazer escolhas em termos de outsourcing e serviços em diversos contextos culturais
8. Compreender a importância dos canais de distribuição e suas implicações ao nível do marketing
9. Entender a importância do marketing estratégico e seus cenários na actualidade
10. Identificar os aspectos principais do branding

Conteúdos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Introdução ao Business to Business Marketing e ao seu meio ambiente
1.1 Definir B2B e B2C e estabelecer as diferenças entre os conceitos
1.2 Identificar e compreender as etapas do processo de compra industrial
Gestão e estratégias de relacionamentos: clientes, organizações e mercados
2.1 Classificar e segmentar fornecedores e clientes
2.2 Compreender a segmentação estratégica do mercado
2.3 Fazer segmentação eficaz e identificação de tendências de mercado
Marketing Relacional em B2B
3.1 Entender a importância do marketing relacional
3.2 Definir parcerias estratégicas em B2B
Cadeia de valor (value chain) e cadeia de suprimentos (supply chain)
4.1 Identificação das actividades agregadoras de valor
4.2 Compreensão do tópico sustentabilidade e ética empresarial
Sourcing e procurement
5.1 Entender e definir os conceitos
5.2 Contratar e fazer selecção estratégica de fornecedores
Outsourcing e serviços
6.1 Compreender o conceito de outsourcing
6.2 Identificar vantagens e desvantagens da terceirização
6.3 Compreender as implicações culturais destes processos
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7.

8.

9.

Canais de distribuição
7.1 Identificar estratégias para a criação de canais de distribuição ou de marketing
7.2 Compreender a convergência dos diversos componentes dos canais como vantagem
competitiva
Marketing estratégico B2B
8.1 Entender a importância do Marketing estratégico em B2B
8.2 Fazer análise de cenários do ambiente externo e factores-chave de sucesso
Branding em B2B
9.1 Compreender a importância do branding no mercado institucional
9.2 Saber da importância das associações positivas para a competitividade da marca
9.3 Compreender a importância da boa reputação da marca

Método de ensino
Apresentação dos conteúdos através de método expositivo, recorrendo a exemplos reais, usando
textos, vídeos e estudos de caso. Realização de trabalhos e discussões em grupo.

Assiduidade dos alunos
A assiduidade às aulas rege-se pelo disposto no“Regulamento Pedagógico dos Cursos Conferentes
do Grau de Licenciado do Instituto Politécnico de Macau”. Os alunos com assiduidade inferior à
exigida para a disciplina não poderão fazer o exame final, nem o exame suplementar da mesma,
sendo-lhes atribuída a classificação final de “F”.

Avaliação
A nota é atribuída em termos percentuais, sendo 100 a pontuação máxima e 50 a nota positiva
mínima.

Item
1.

Trabalho(s) de Grupo

2.

Teste(s)

3.

Exame final

Descrição

Percentagem

Realizado(s) ao longo do semestre

25%
35%

Em data a definir

40%
Total:

100%

Qualquer aluno que obtenha menos de 35% no exame final terá de se submeter ao exame
suplementar, independentemente da nota final
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Material de estudo
 Hall, S. (2017). Innovative B2B Marketing: New Models, Processes and Theory. Kogan
Page.
 Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2008). Gestão de Marcas em Mercados B2B. Bookman.
 Vitale, Robert; Pfoertsch, Waldemar & Giglierano Joseph (2010). Business to Business.
Marketing. Paperback.
 Alan, Zimmerman & Blythe, Jim (2013). Business To Business Marketing Management - A
Global Perspective. Taylor & Francis Ltd.
 Jones, Susan K & Hunter, Victor (2013). Business-To-Business Marketing. Racom
Communications.

Obras de Referência
Livros
 Reade, D., Mola, J., Rocha, M. & Ignacio, S. (2016). Marketing B2B: Marketing em tempos
modernos. Editora Saraiva.
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