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Seminário
MARKETING E QUALIDADE
Haverá fronteiras?

De uma forma generalizada, o conceito existente sobre 
a actividade de Marketing nas Organizações é daquele 
departamento que está no final da cadeia de valor, ime-
diatamente antes do departamento comercial, associado 
exclusivamente às técnicas de promoção dos produtos 
e serviços. É o departamento de suporte às actividades 
da Organização para “colorir” e “embalar” os produtos e 
serviços desenvolvidos, muitas vezes, numa vertente  
meramente tecnológica em que se descura o real interesse 
do consumidor.

Evidentemente que nem sempre é assim e há grandes Or-
ganizações com actividades de Marketing bem implemen-
tadas onde o interesse do consumidor e a funcionalidade 
do produto/serviço são integrados em cada processo de 
trabalho. Mas esta metodologia tem de ser igualmente as-
similada pelas Pequenas e Médias Empresas que, cada 
vez mais, suportam a economia dos países, especialmente 
em períodos de recessão.

Assim, há algo que tem escapado à maioria dos gestores: 
a Qualidade e o Marketing estão intimamente relaciona-
dos. Aliás, haverá alguma fronteira entre as duas áreas ou 
estaremos a falar de um mesmo Sistema de Gestão com 
nomes diferentes?

Eventualmente, o gestor da Qualidade será a figura que 
impõe organização e método, enquanto que o gestor de 
Marketing seguirá a vertente mais criativa. Mas ambas as 
áreas têm particular atenção à estratégia da Organização, 

à concepção dos produtos e serviços, à construção e 
comunicação de uma sólida identidade corporativa.

Este seminário tem este mesmo objectivo. Definir a in-
teracção ou fusão destas duas áreas: a Qualidade e o 
Marketing.

O seminário estrutura-se em 3 módulos:

1. A Estratégia da Organização 
 Quando se define qual é a missão da empresa, 

estamos a definir o seu posicionamento, a sua 
identidade.

2. A Concepção de Produtos e Serviços
 Na concepção, a Qualidade pretende que seja 

incorporado em cada processo o respeito pe-
los interesses do utilizador final. Já o Marketing 
preocupa-se com a funcionalidade do produto/
serviço. Conceitos iguais ou complementares?

3. A Comunicação da Identidade Corporativa
 A publicidade traz-nos resultados instantâneos 

mas que podem ser efémeros. A mais eficiente 
e duradoura estratégia de comunicação da 
identidade corporativa está assente numa políti-
ca da Qualidade séria e coerente. Neste sen-
tido, qualquer produto ou serviço lançado sob 
o chapéu de uma marca/identidade corporativa 
forte terá mais vantagens competitivas.

 



Destinatários

A mensagem que se pretende passar neste evento terá po-
tencial interesse a todas as organizações de forma trans-
versal – públicas, privadas ou do terceiro sector.

• Gestores de Topo
• Gestores da Qualidade
• Gestores de Marketing
• Gestores de Investigação, Desenvolvimento e  
 Inovação
• Consultores e Auditores de Sistemas de Gestão

Moderadores 

• Carlos Brito – Professor de Marketing e Estratégia  
 Empresarial na Faculdade de Economia do Porto  
 e Consultor
• Luis Neves – Director de Certificação da SGS ICS  
 – Serviços Internacionais de Certificação

Com esta moderação partilhada, pretende-se que no final 
de cada painel se faça um comentário/resumo sobre os te-
mas apresentados por um especialista de Marketing e outro 
de Qualidade.

No início do seminário, caberá aos moderadores definirem 
as funções do gestor de Marketing e de um gestor da Quali-
dade. Serão grandes as diferenças?

programa 
Módulo “Estratégia das Organizações”

“Competir pela Inovação”
Luis Rasquilha - Managing Partner & CEO da Ayr 
Consulting, Trends & Innovation

“O Processo de Inovação” 
Praveen Gupta - Faculty Business Innovation no Illinois 
Institute of Technology e President/ Chief Innovation Officer at 
Accelper Consulting

“Inteligência Competitiva”
Luc Quoniam - Docente da Université de Toulon e da 
Universidade Fernando Pessoa

“Qualidade na Óptica do Consumidor”
João Dionísio - COO da STRAT

Case Study – “Produtos Marca Própria Pingo 
Doce”
Carlos Santos - Gestor de Marcas Prórpias do Grupo 
Jerónimo Martins

Módulo “Concepção de Produtos/Serviços”

“Promover a Criatividade nas Organizações”
Soumodip Sarkar - Docente da Universidade de Évora

“Ecodesign”
Sílvia Santos - Consumer Testing Services da SGS Portugal

Case Study – “ ‘Design Factory’ da RAR Imo-
biliária”
José António Teixeira - PCA da RAR Imobiliária

Módulo “Comunicação aos Stakeholders

“Marketing Relacional (CRM & Social Media)”
Rui Pedro Caramez - Docente do ISMAI - Instituto 
Superior da Maia

“Fidelização pela Ética e Reputação”
Rui Martins - Regional Coordinator Portugal at European 
Association of Communication Directors

Case Study - “Câmara Municipal de  
Matosinhos”
Nuno Oliveira - Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos
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f inancia-
mento do 
evento
A SGS será responsável pela to-
talidade dos custos deste evento.

O custo de inscrição será de 
100,00€ (+ IVA).

Após o evento será feito um 
relatório das contas aos parcei-
ros onde estarão incluídos todos 
os custos e proveitos decorrentes 
das inscrições.

Os eventuais proveitos serão in-
vestidos na Bolsa de Valores So-
ciais - www.bvs.org.pt


