
Esse projeto surgiu com o objetivo de mapear as 

percepções dos alunos da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing acerca da primeira 

edição da Week UP - Semana de Profissões 

ESPM Rio, realizada no período de 27/08/18 a 

31/08/18, contendo diversas palestras sobre 

diferentes temas e possibilidades de atuação nas 

áreas de Administração, Comunicação, Design e 

Cinema.

O grupo de foco (focus group) teve origem na 

Sociologia. Hoje, é amplamente

utilizado na área de Marketing e também tem 

crescido em popularidade em outros

campos de ação (OLIVEIRA; FREITAS, 1998). 

Constitui-se na técnica mais importante de 

pesquisa qualitativa.

É uma entrevista realizada por um moderador 

bem treinado de uma forma não estruturada

e natural, com um pequeno grupo de 

respondentes, visando descobrir “possíveis idéias 

ou soluções para um problema de marketing por 

meio da discussão do tema” (AAKER; KUMAR; 

DAY, 2001, p. 211).

Através de pesquisa qualitativa, por meio da 

ferramenta grupo focal, foi possível coletar 

opiniões, sugestões, desejos e necessidades dos 

alunos ESPM-RJ acerca da primeira edição da 

Week UP - Semana de Profissões

Como o resultado dos grupos de foco, foi possível 

perceber pontos em que o planejamento do 

evento poderia ser aperfeiçoado. A partir desses, 

foram elaboradas sugestões para a próxima 

edição.

O dados gerados serão transmitidos aos 

organizadores do evento para que as próximas 

edições do mesmo sejam cada vez melhores, 

resultando no seu máximo aproveitamento pelo 

público ao qual se destina.
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