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Componente Curricular: exclusivo de curso ( x )          Eixo Comum (  )          Eixo Universal (  ) 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 
Marketing 

 

Componente curricular: Comunicação Integrada I 

 
Código do Componente 
Curricular: 

Professor(es): Eduardo Neder Issa Júnior  
 

Etapa: 3ª 

Carga horária: 4 horas aula  (    ) Sala de aula 
(    ) Laboratório 
( X ) EaD 

 

Ementa: 

Estudo sobre os princípios, o planejamento e as formas de comunicação com os diversos 
públicos-alvo, em especial o cliente. Estabelecimento de relação entre a Comunicação 
Integrada e o Marketing. Discussão sobre os diversos instrumentos que compõem o Mix de 
Comunicação, os objetivos comunicacionais que podem ser alcançados por cada um deles e 
as formas e práticas de como utilizá-los. 

Objetivos:  

Objetivos conceituais Objetivos procedimentais e 

habilidades 

Objetivos atitudinais e valores 

Entender o contexto 
estratégico em que se 
enquadra a Comunicação 
Integrada. 

Conhecer as bases para o 
Planejamento da 
Comunicação Integrada. 

Conhecer e identificar cada 
ferramenta que compõe o 
Mix de Comunicação e seus 
usos para atingir objetivos 
específicos.  

Observar a Comunicação 
Integrada como uma 
estratégia importante inserida 
no conceito de gestão. 

Desenvolver um Plano de 
Comunicação Integrada.  

Saber utilizar de forma prática 
cada uma das ferramentas de 
Comunicação Integrada.  

Perceber a Comunicação 
Integrada como uma forma de 
transmitir valor do produto e da 
marca para o cliente. 

Observar constantemente as 
formas de motivação e 
compreensão do público-alvo a 
fim de obter maior alcance nas 
diversas formas de comunicação 
utilizadas. 

Sensibilizar-se diante das 
constantes inovações do 
mercado publicitário e inseri-las 
no planejamento, observando a 
coerência com os objetivos da 
empresa e o perfil do público-
alvo. 

Acompanhar as tendências das 
comunicações, vislumbrando as 
novas ferramentas e seu impacto 
no Mix de Comunicação 
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Integrada.  

Conteúdo programático: 

1. Introdução à Comunicação Integrada. 

2. Propaganda. 

3. Promoção de vendas. 

4. Patrocínio 

 

Metodologia: 
 

Aulas expositivas por meio de videoaulas. 
Exposição de conceitos por meio de exemplos. 
Exercícios práticos. 
Estudos de casos e leituras. 
Análises de campanhas que utilizam diversas ferramentas de comunicação. 
Discussão de assuntos relevantes concernentes ao tema por meio de fóruns. 
 

Critérios de Avaliação:  
Serão utilizadas ferramentas que permitam avaliar no participante a retenção de conteúdo e 
também a capacidade de aplicação do conhecimento, como estudos de caso, avaliações 
objetivas, participação em fóruns, atividades individuais e em grupo, além da avaliação 
integrada. 

 

Bibliografia básica: 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14 ed. São Paulo: 
Pearson, 2013. Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28> 
Acesso em 24/05/2018. 
 
OGDEN, James R.; CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: conceitos, 
técnicas e práticas. 2 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 2007. Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051404/pages/_1> 
Acesso em 06/03/2014. 
 
PÚBLIO, Marcelo Abilio. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. 2 ed. São 
Paulo Atlas 2012. Disponível em < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474967/cfi/0!/4/2@100:0.00> Acesso 
em 24/05/2018. 
 

*Bibliografia complementar: 
 
DANTAS, Edmundo Brandão. A agência de comunicação publicitária como empresa: o lado 
menos charmoso da publicidade e propaganda. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001167/cfi/0!/4/2@100:0.00> Acesso 
em 24/05/2018. 
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KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação organizacional estratégica. Grupo 
Summus. Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310477> Acesso em 
24/05/2018. 
 
LUCIENE RICCIOTTI VASCONCELOS. Planejamento de Comunicação Integrada. Grupo 
Summus. Disponível em < 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532308177/pages/1> Acesso 
em 24/05/2018. 
 
OGDEN, James R. Comunicação Integrada de Marketing: modelo prático para um plano 
criativo e inovador. Pearson, 2002. Disponível em 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918178/pages/_1 Acesso 
em 24/05/2018. 
 
URDAN, Flávio Torres. Gestão do composto de marketing. São Paulo. Atlas, 2012. Disponível 
em < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483778/cfi/3!/4/4@0.00:8.19> 
Acesso em 24/05/2018. 
 

Bibliografia adicional:  
 
BELCH, G. E. Propaganda e promoção: uma perspectiva da comunicação integrada de 
marketing. 7. ed. Porto Alegre. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550160/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 23 jan. 2016. 
 
PINHEIRO, D. Comunicação integrada de marketing: gestão dos elementos de comunicação: 
suporte às estratégias de marketing e de negócios da empresa: fundamentos de marketing e 
visão de empresa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 
<https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522475957>. Acesso em: 23 jan. 2016. 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550160/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522475957
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Unidade Acadêmica: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: III 

Componente curricular: Customer Relationship Management (CRM) – Gestão de 
Relacionamento com Clientes 

Professor: Nelson Roberto 
Furquim  

DRT: 1136661 

Carga horária: 

4 créditos 

( x ) Teórica 
(   ) Prática 

Semestre letivo: III 

Ementa: 

Refletir sobre o processo de estabelecimento das relações entre público-alvo e organização, 
considerando aspectos culturais, regionais e étnico-raciais. Identificar os principais elementos 
que compõem um CRM. Compreender as interações entre os componentes de um CRM. 
Elaborar um planejamento de geração de valor para clientes por meio de CRM.  Apresentar 
mecanismos para fidelização de clientes.  

Objetivos conceituais Objetivos procedimentais e 

habilidades 

Objetivos atitudinais e valores 

Conhecer os principais 
elementos que compõem 
um CRM. 

Entender a importância do 
CRM no ambiente de 
negócios. 

Identificar oportunidades 
para a geração de valor 
para os clientes. 

Aplicar diferentes 
mecanismos e ferramentas 
para fidelização de clientes. 

Gerar e selecionar 
oportunidades para a 
implantação de um CRM. 

Desenvolver formatos e 
mecanismos de CRM para 
fortalecer o relacionamento 
com clientes. 

Integrar conhecimentos 
específicos e de gestão por 
meio da operacionalização de 
um CRM.  

Valorizar o uso do CRM como 
instrumento institucional de 
gestão e de interação com 
clientes.  

Aprimorar atitudes e 
comportamentos éticos nas 
relações entre as organizações e 
seus clientes.  

Conteúdo programático: 

- Marketing de relacionamento: definição e conceitos básicos.

- Funções do marketing de relacionamento.

- Adequações para o marketing de relacionamento e CRM.

- Critérios para o uso adequado de marketing de relacionamento e CRM.

- Fatores fundamentais para implantação do CRM.

- Definição de CRM e sua origem.

- Contratação de uma solução tecnológica de CRM.

- Implementação de soluções de CRM.

- Tipos de aplicação de CRM.
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Metodologia: 
 
O curso é composto por aulas teórico-expositivas (cujo objetivo é apresentar conceitos 
fundamentais do tema) complementadas por videoaulas que tratam de assuntos pertinentes, 
seja o reforço de algum conceito tratado em aulas teórico-expositivas, seja a apresentação de 
conceitos complementares. Pretende-se, assim, por meio das videoaulas, leituras de 
conteúdo, atividades de interação – como os fóruns, atividades em grupo e análises críticas de 
situações de mercado – motivar os alunos a entender e vivenciar de perto atividades de CRM. 
 

Critério de avaliação:  
 
Levando em consideração as determinações do regimento e, minimamente, a demonstração 

do alcance dos objetivos, a avaliação se dará por meio de atividades práticas individuais e/ou 

em grupos, de participações em fóruns e/ou grupos de discussão, além de avaliações 

individuais com questões dissertativas e/ou objetivas, que permitam auferir, em diferentes 

graus de ponderação, o conhecimento e o senso crítico dos alunos acerca do tema estudado.  

Bibliografia Básica: 
 
MADRUGA, R. Guia de implementação de marketing de relacionamento e CRM. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
 

Bibliografia complementar: 
 
GUMMESSON, E. Marketing de relacionamento total. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
Disponível em 
<http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806683/pages/77298160>. Acesso em: 
17 mar. 2014. 

Bibliografia adicional:  
 
BRAMBILLA, F. R.; SAMPAIO, C. H.; PERIN, M. G. Indicadores tecnológicos e 
organizacionais do Customer Relationship Management (CRM): relação entre firma 
desenvolvedora, firma usuária e preceitos teóricos. Perspectivas em Ciência da informação, v. 
13, n. 2, p. 107-129, maio/ago. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/pci/v13n2/a09v13n2.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2015. 

 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806683/pages/77298160
http://www.scielo.br/pdf/pci/v13n2/a09v13n2.pdf
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Unidade Universitária: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Comercial/ Marketing  

Componente Curricular: Definição do Consumidor e

seu Comportamento 

Professor(es):Nelson 
Fragoso 

DRT: 1120913 Etapa: III

Carga horária: 4 créditos (  ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: lIl

Ementa: 
Estudo do comportamento do consumidor analise dos processos de identificação do mercado-
alvo, segmentação de mercado e estabelecimento das relações entre público-alvo e 
organização, comportamento e perfil do consumidor, levando em consideração aspectos 
culturais, regionais e étnico-raciais.  Estudo como se processam as diferentes etapas do 
processo decisório de compra.  

Objetivos Conceituais Objetivos Procedimentais e 

Habilidades 

Objetivos Atitudinais e Valores 

Conhecer fundamentos 
teóricos e conceitos de 
comportamento do 
consumidor, do processo de 
decisão de consumo. 
Estudando suas fases 
entendendo que qualquer 
consumo tem esse 
mecanismo. 

Conhecer fundamentos 
teóricos e conceitos dos 
fatores determinantes do 
Comportamento do 
Consumidor. 

Conhecer conceitos dos 
elementos internos e externos 
do sujeito que influenciam o 
seu processo de compra. 

Perceber, no seu entorno, os 

aspectos do processo de 

decisão de consumir. 

Conhecer as fases do processo 

de decisão de consumo de 

produtos simples ou com maior 

envolvimento afetivo. 

Conhecer os aspectos das 

características individuais dos 

consumidores e os valores e 

crenças das pessoas no seu dia 

a dia. 

Elaborar e desenvolver projetos 

para identificar quais os 

elementos internos/externos que 

interferem em seu processo de 

escolha de consumo. 

Discutir e analisar criticamente os 
princípios do comportamento de 
consumo, entendendo seu processo 
evolutivo. 

Discutir e analisar criticamente as 
fases de decisão de compra. 

Discutir e analisar criticamente as 
características pessoais dos 
consumidores e como elas 
interferem no seu comportamento de 
consumo. 

Discutir e analisar criticamente os 
grupos que influenciam o processo 
de escolha de um produto pelo 
consumidor. 

Metodologia: 

 Estudo de cases;

 Analise de comportamento com discussão em grupo;

 Leitura de textos e discussão de questões;

 Resposta de questionários e atividades propostas.
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Critério de Avaliação:  
 

Serão aplicadas atividades individuais e em grupos, assim como participação no fórum e 

pesquisas. 

 

 

Bibliografia Básica: 
 
ENGEL, J. F. , BLACKWELL, R. D. e MINARDI, P. W. Comportamento do consumidor. 9 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2005. 

 
 
 
 

*Bibliografia Complementar: 
 
SOLOMON, M. R. O Comportamento do Consumidor – comprando, possuindo e sendo. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803774/cfi/0. 
Acesso em: 11 mar 2016.  
 
PETER, J. P.; OLSON, J. C. Comportamento do consumidor e estratégia de marketing. 8. ed. São 
Paulo: McGraw-Hill, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308467/cfi/0. Acesso em:11 mar 2016. 
 
 
  
 

Bibliografia Adicional:  
 
Lewis, D. e Bridger, D. A Alma do Consumidor. M.Books. São Paulo, 2004. 
 
SAMARA, Beatriz S., MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor: Conceitos e Casos, 
São Paulo: Pearson/ Prentice-Hall, 2005 

 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803774/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308467/cfi/0
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Unidade Acadêmica: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: III   

Componente curricular: Distribuição, Logística e Administração de Varejo 

Professor: Nelson Roberto 
Furquim  

DRT: 1136661 

Carga horária: 4 créditos ( x ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre letivo: III 

Ementa: 
Esclarecer as estratégias de distribuição enquanto elementos de diferenciação estratégica, 
eficiência e eficácia na relação com o cliente. Refletir sobre as técnicas e abordagens 
específicas à gestão do varejo, não apenas na perspectiva das vendas, mas também na 
fidelização do cliente.  

Objetivos conceituais Objetivos procedimentais e 

habilidades 

Objetivos atitudinais e valores 

Conhecer os principais 
elementos que compõem o 
sistema de distribuição e 
logística de uma 
organização. 

Entender a importância da 
administração de varejo no 
ambiente de negócios. 

Estabelecer estratégias 
para ganho de 
competitividade por meio de 
gestão da distribuição e da 
logística, e de adequada 
administração de varejo. 

Saber identificar 
oportunidades para 
aproveitamento dos canais de 
distribuição e logística. 

Desenvolver formatos e 
mecanismos de distribuição e 
logística para aumentar e 
fortalecer a integração com 
clientes. 

Integrar conhecimentos 
específicos de gestão da 
distribuição e da logística 
para alinhamento com as 
demandas do varejo.  

Valorizar recursos e sistemas de 
distribuição e logística como 
instrumentos institucionais de 
gestão e de interação com 
clientes.  

Aprimorar posturas e 
comportamentos éticos nas 
relações entre as organizações, 
seus canais de distribuição e 
clientes.  

Conteúdo programático: 

– Distribuição enxuta (Lean Distribution):

– Adoção da abordagem enxuta na distribuição.

– Melhorias nas operações de distribuição.

– Estrutura da distribuição enxuta.

– Distribuição enxuta: aplicações.

- Fatores fundamentais da administração de varejo:

- Conceitos básicos de varejo.

- Funções do varejo.

- Diferentes formatos de varejo, incluindo o uso de internet e comércio eletrônico.

Metodologia: 
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O curso é composto por aulas teórico-expositivas (cujo objetivo é apresentar conceitos 
fundamentais do tema) complementadas por videoaulas que tratam de assuntos pertinentes, 
seja o reforço de algum conceito tratado em aulas teórico-expositivas, seja a apresentação de 
conceitos complementares. Pretende-se, assim, por meio das videoaulas, leituras de 
conteúdo, atividades de interação – como os fóruns, atividades em grupo e análises críticas de 
situações de mercado – motivar os alunos a entender e vivenciar de perto atividades 
estratégicas de distribuição e logística, assim como técnicas de gestão de varejo.  
 

Critério de avaliação:  
 
Levando em consideração as determinações do regimento e, minimamente, a demonstração 
do alcance dos objetivos, a avaliação se dará por meio de atividades práticas individuais e/ou 
em grupos, de participações em fóruns e/ou grupos de discussão, além de avaliações 
individuais com questões dissertativas e/ou objetivas, que permitam auferir, em diferentes 
graus de ponderação, o conhecimento e o senso crítico dos alunos acerca do tema estudado.  
 

 
Bibliografia básica: 
 

MATTAR, F. N. Administração de varejo. Rio de Janeiro: Campus, 2011.  

Bibliografia Complementar: 

ZYLSTRA, K. D. Distribuição Lean: a abordagem enxuta aplicada à distribuição, logística e 

cadeia de suprimentos. Porto alegre: Bookman, 2008. (Versão online) ISBN 9788577802456. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802456/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 15 jan. 2016. 

Bibliografia Adicional:  
 
OLIVEIRA, L. D. S.; LIMA-FILHO, D. O.; WATANABE, E. A. M. Nível de desenvolvimento e 
tecnologia de distribuição de alimentos em países selecionados. Revista de Economia e 
Sociologia Rural, Brasília, v. 51, n.1, p. 09-24, jan./mar. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20032013000100001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
 
SILVA, V. L. S. et al. Estratégia de gestão de múltiplos canais de distribuição: um estudo na 
indústria brasileira de alimentos. Production, São Paulo, 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65132015005039112&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802456/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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Unidade Acadêmica: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: III 

Componente curricular: Estratégias de Preços 

Professor: Marcos Antonio de 
Andrade 

DRT: 113200-9 

Carga horária: 4 créditos ( X ). Teórica 
(   ) Prática 

Semestre letivo: III 

Ementa: 
Estudo dos principais conceitos que fundamentam a formação de preços no ambiente de marketing e 

análise integrada de variáveis mercadológicas para estabelecer parâmetros para a decisão de preço. 

Conceitos que possibilitem diferenciar estratégias com eficiência e eficácia na relação com o cliente e 

seu respectivo segmento de mercado. Análise de variáveis que possibilitem ao cliente identificar 

variáveis e a importância dos serviços na composição do preço de acordo com as características do 

público-alvo.  

Objetivos: 

Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre estratégia de preços em marketing, com o objetivo de 

identificar variáveis adequadas de mercado. Assim, será possível desenvolver técnicas de definição de 

preço com base no perfil e característica do público-alvo. Respeitar os critérios de análise crítica, tendo 

como base a análise de estratégias de preço característica do segmento de mercado escolhido. 

Objetivos conceituais Objetivos procedimentais e 

habilidades 

Objetivos atitudinais e valores 

Conhecer e analisar os 
sistemas de precificação de 
preço, produtos e serviços. 
Identificar a importância de 
utilizar ferramentas adequadas 
para a definição de preços em 
marketing.  

Calcular e definir preços com 
base no segmento de mercado, 
e respeitar as características do 
público-alvo. 
Utilizar estratégias conforme o 
perfil do mercado e do 
consumidor.  

Agir de forma ética ai fundamentar 
estratégias para a definição de 
preços. 
Respeitar valores e agir com 
sensibilidade de acordo com as 
características do mercado 
consumidor. 

Conteúdo programático: 

- Política de preços e Composto de Marketing.

- Decisões de compra: preço e valor.

- Análise de condições externas e internas: demanda, custo e concorrência.

- Formação de preço: dados e elementos necessários.

- Conceitos de características de mark-up.

- Gestão estratégica de preços.

Metodologia: 
As aulas serão conduzidas com o objetivo de levar o aluno a atingir os objetivos de aprendizagem 

propostos pela disciplina. Para isso, serão desenvolvidas técnicas de ensino-aprendizagem de acordo 

com a função dos temas. Serão utilizadas ferramentas como: Guia de Estudos, vídeos, vistas e consultas 

a websites, atividades e exercícios a distância, resolução de casos e fóruns.  
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Critério de Avaliação:  
Avaliações compostas por diversos métodos: 1) prova interdisciplinar do módulo individual e sem 

consulta; 2) atividades individuais e em grupo, exercícios e estudos de caso. 

 

Bibliografia básica: 
BERNARDI, L. A. Manual de formação de preços: políticas, estratégias e fundamentos. São Paulo: Atlas, 
2010. Disponível em: 
<http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485079/pages/92720387>. Acesso em: 17 mar. 
2014. 
 

Bibliografia complementar: 
NAGLE, T.; HOGAN, J. Estratégia e Táticas de Preço. São Paulo: Prentice Hall, 2007. Disponível em: < 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051534>. Acesso em: 16 fev. 

2016. 

MAGALHAES, M. F.; SAMPAIO, R. Planejamento de Marketing: conhecer, decidir e agir do estratégico 

ao operacional. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. Disponível em < 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050315/pages/_1>. Acesso em: 

16 fev. 2016. 

OGDEN, J. R.; CRESCITELLI, E. Comunicação integrada de marketing: conceitos, técnicas e práticas. São 
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Unidade Acadêmica: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) 

Curso: Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: III

Componente curricular: Segmentação, posicionamento e 
dimensionamento de mercado 

Professor: Conceição Aparecida Pereira Barbosa DRT: 
112694-
4 

Carga horária: 4 créditos (  X   ) Teórica 
(     ) Prática 

Semestre letivo: III 

Ementa: 
Estudo sobre os conceitos de segmentação, definição de público-alvo e posicionamento, de modo a 
subsidiar o desenvolvimento de estratégias de marketing que visem o aumento dos resultados das 
organizações. 

Objetivos conceituais Objetivos procedimentais e 
habilidades 

Objetivos atitudinais e valores 

Identificar fatores externos que 
possam influenciar os negócios 
de uma organização. 
Conhecer as possibilidades de 
segmentação do mercado e 
critérios para escolha do 
público-alvo. 
Escolher a estratégia de 
posicionamento adequada para 
cada contexto competitivo. 

Reconhecer os eventos que 
acontecem no ambiente de 
marketing e que podem 
influenciar as organizações. 
Elaborar uma análise de 
mercado, identificando 
oportunidades e ameaças para 
a organização. 
Elaborar uma estratégia de 
posicionamento baseada na 
escolha do público-alvo. 

Agir de modo a maximizar os 
bons resultados das 
organizações. 
Reconhecer as diferenças 
individuais e de nichos de 
mercado adotando critérios 
éticos para relação com esses 
públicos. 

Conteúdo programático: 

 Análise do ambiente de marketing: ambiente competitivo (microambiente) e macroambiente de

marketing.

 Marketing estratégico.

 Segmentação de mercados consumidores e níveis de segmentação.

 Segmentação de mercados organizacionais.

 Definição de público-alvo.

 Estratégias de posicionamento.

 Posicionamento e ciclo de vida.

Metodologia: 
O conteúdo será apresentado por meio de videoaulas, Guias de Estudos e outras leituras 
indicadas para apreensão de conceitos, atividades a distância, como chats, fóruns etc., e para o 
desenvolvimento de habilidades e discussão crítica de valores. 

Critério de avaliação: 
Atividades individuais e em grupo, discussão e resolução de casos, leitura e apreensão de textos, 
questionários e participação em fóruns de discussão. Prova final integrada com os demais temas do 
módulo. 
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	SEGMENTACAO POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE MERCADO

