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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 II  

Professor(es): Eduardo Neder Issa Júnior Etapa: 4ª 

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 
Integrada.  

Conteúdo programático: 
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1. Marketing direto. 

2. Venda pessoal. 

3. Relações Públicas / Publicidade. 

4. Formas complementares de comunicação. 

5. Formas inovadoras de comunicação. 

 

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. 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação organizacional estratégica. Grupo 
Summus. Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310477> Acesso em 
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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 Universitária: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Curso: Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: IV

Componente curricular: Gestão de Marcas

Professor: Carlos Augusto 
da Silva Loures 

DRT: 113547-3 

Carga horária: 4 créditos (  ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: IV

Ementa: 
Estudo da origem das marcas. Caracterização do brand equity e das etapas de sua construção. 
Estudo das estratégias de branding e arquitetura de marcas. Discussão do posicionamento de 
marca. Exame das etapas relativas à criação e registro de marcas. 

Objetivos 

Conceituais Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conhecer a origem das 
marcas e sua evolução. 

Conhecer o conceito de 
brand equity e identificar as 
etapas necessárias à sua 
construção. 

Identificar as estratégias de 
branding e a arquitetura de 
marcas. 

Conhecer o conceito de 
posicionamento de marca. 

Descrever as etapas que 
fazem parte da criação e 
registro de marcas. 

Observar como se dá a 
construção do brand equity. 

Demonstrar o uso das 
estratégias de branding, da 
arquitetura de marcas e do 
posicionamento. 

Simular as etapas da criação 
e registro de marcas. 

Perceber o papel desempenhado 
pelas marcas ao longo do tempo. 

Ponderar as consequências – 
positivas e negativas – das 
decisões de marca tomadas 
pelas organizações. 

Estar sensibilizado para os 
desafios enfrentados na 
construção de marcas.  

Conteúdo Programático: 

A origem das marcas. 

Brand equity. 

Etapas da construção do brand equity. 

Estratégias de branding. 

Arquitetura de marcas. 

Posicionamento de marca. 

Etapas da criação e registro de marcas. 
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Metodologia: 
Aquisição de conceitos: leitura do guia de estudos, além dos textos e casos propostos. 
Habilidades: atividade de criação e registro de marca. 
Atitudes: fóruns de debate de temas selecionados. 

 

Critério de Avaliação:  
Prova interdisciplinar do módulo, individual e sem consulta.  

Resolução de casos/exercícios. 

Atividade de criação e registro de marcas. 

Participação em fóruns de discussão. 

 

Bibliografia Básica: 
 
KELLER, K. L.; MACHADO, M. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2006. Disponível em: 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581439532/pages/-22>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
SERRALVO, F. A. (Org.). Gestão de marcas no contexto brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2008. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111844/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
AAKER, D. Relevância da marca: como deixar seus concorrentes para trás. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577808458/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14. Ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. Disponível em: 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28>. 
Acesso em: 20 ago. 2017.  
  
 

Bibliografia Adicional:  
 
PEREZ, C. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522108336/cfi/1!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
  
WHEELER, A. Design de identidade da marca: guia essencial para toda a equipe de gestão 
de marcas. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577808212/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581439532/pages/-22
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111844/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577808458/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522108336/cfi/1!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577808212/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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Unidade Universitária: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em 
Marketing 

Componente curricular:  Gestão de produtos e serviços 

Professor: Celso Likio Yamaguti DRT: 
1135291 

Etapa: IV 

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

Semestre Letivo: IV 

Ementa: 

Ao longo deste tema, o aluno aprenderá os conceitos básicos sobre produtos e serviços, seus 
diferentes tipos e dimensões. Terá também conhecimento das principais estratégias relacionadas à 
oferta de produtos e serviços, a partir de uma análise criteriosa do portfólio de produtos e serviços 
da organização. Além disso, serão tratadas as principais funções e responsabilidades do gerente 
de produtos, sustentadas por análises de mercado, estudos de segmentação e busca de 
lucratividade para as empresas.  

Objetivos Conceituais Objetivos Procedimentais e 
Habilidades 

Objetivos Atitudinais e Valores 

Analisar produtos (bens de 
consumo ou serviços) no 
contexto de marketing. 

Relacionar a gestão de produtos 
(bens de consumo ou serviços) 
em cada etapa de um plano de 
marketing.  

Reconhecer as várias 
perspectivas de um produto na 
percepção dos clientes. 

Entender as possibilidades de 
entrega de valor aos clientes 
através de produtos. 

Desenvolver o pensamento 
estratégico para resolução de 
problemas. 

Desenvolver a capacidade da 
criação de valor para diferentes 
grupos sociais. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Características e classificação dos produtos 
1.1 Os cinco níveis de produto 

1.2 Classificação dos bens de consumo 

1.3 Classificação de bens industriais 

1.4 Diferenciação de bens e serviços 

2. Características distintivas dos serviços 
2.1 Intangibilidade 

2.2 Inseparabilidade 

2.3 Variabilidade 

2.4 Perecibilidade 

3. Projeto e gerenciamento de processos de serviços 
3.1 Fluxograma de processos de serviços ao cliente 

3.2 Blueprints de serviços para criação de valor 

3.3 Identificação de pontos de falha 

3.4 Redesenho do processo para melhoria de qualidade e produtividade 

 

4. O cliente como coprodutor 

4.1 Níveis de participação do cliente 

4.2 Clientes como funcionários de tempo parcial 

4.3 Tecnologias de autosserviço 

4.4 Comportamento dos clientes em self-service technologies. 

Metodologia:  
 
Aulas expositivas por meio de videoaulas. 
Exposição de conceitos por meio de exemplos. 
Exercícios práticos. 
Estudos de casos e leituras 
 

Critério 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 do módulo.  

 
 

Bibliografia Básica: 
 
KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: Pearson, 2013. 
Disponível 
em:<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28>. 
Acesso em 20/09/2016. 
 

Bibliografia Complementar: 
 

http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28


                    UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

               Plano de Ensino 

 

3 

 

CHURCHILL, G.A.; PETER, J.P. Marketing: criando valor para os clientes. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
 
HOFFMAN, K.D.; BATESON, J.E.G.; IKEDA, A.A.; CAMPOMAR, M.C. Princípios de marketing de 
serviços: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing, 15.ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2015. Disponível 
em:<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004471/pages/-22>. 
Acesso em 20/09/2016. 
 
LOVELOCK, C.H.; WIRTZ, J.; HEMZO, M.A. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e 
estratégia. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2012. Disponível em:< 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058885/pages/_1>.  Acesso 
em 20/09/2016. 
 
 

 

http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004471/pages/-22
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058885/pages/_1
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Unidade Universitária: Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: IV

Componente curricular: Marketing Digital 

Professor: José Geraldo de Araújo Guimarães 

Carga horária: 4 créditos Semestre Letivo: IV 

Ementa: 

Estudo das tendências relacionadas ao uso das novas tecnologias e da importância do conteúdo e ações, 
possibilidades e estratégias frente à nova mídia, com enfoque na Internet e na TV interativa como canal de 
marketing direto, de permissão e viral. Estudo do uso de ferramentas colaborativas para construção de 
conteúdo em comunidades virtuais empresariais e o papel de dispositivos de integração entre pessoas, e 
entre pessoas e empresas, como redes sociais, blogs, wiki, entre outros.  

Objetivos 

Fatos e conceitos 
Identificar os meios digitais nos 
negócios como meio eficaz de 
comunicação e conhecer os 
recursos e funcionalidades da 
Internet e dos meios digitais como 
veículo de captação e 
manutenção de clientes pelo uso 
de dispositivos de fidelização, 
oferta de produtos e gestão de 
conteúdo. 

Procedimentos e habilidades 
Saber usar a Internet, as redes 
sociais e as novas tendências 
tecnológicas (como realidade 
aumentada) para alavancagem 
dos negócios da organização. 

Atitudes, normas e valores 
Ser consciente no uso dos 
recursos e funcionalidades, 
respeitando a privacidade, 
transparência e os princípios 
éticos. 

Conteúdo Programático: 
1. Ser Digital - Conceitos introdutórios

a. Economia Digital
b. Tecnologia Digital

i. Os meios digitais e a origem da Internet
ii. Internet: arquitetura, recursos e funcionalidades

iii. TV Digital Interativa
c. Entendendo o Marketing Digital

i. O fenômeno da Cauda Longa
ii. Preço Zero

2. Marketing de Conteúdo
a. Presença Digital
b. Página Digital
c. Gerenciadores de Conteúdo

3. Marketing nas Mídias Sociais:
a. Conceitos e tipos
b. Redes Sociais e Mídias Sociais
c. Redes Sociais no Brasil e no Mundo

4. E-mail Marketing
a. Conceitos e Cuidados
b. Contexto atual do uso do e-mail
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c. Estratégias de e-mail marketing 
5. Marketing Viral 

a. Conceito 
b. Estrutura de uma ação viral 
c. Regras do Marketing Viral 
d. Criação com foco no Marketing Viral 

6. Pesquisa On-Line 
a. A busca e o contexto atual 
b. Mecanismos de busca na WEB 
c. Importância e poder dos buscadores 
d. Busca Universal 
e. Busca Semântica 
f. Sites de busca: resultados orgânicos e resultados pagos 

7. Marketing de Busca e Ética: 
a. Estratégias de Marketing de Pesquisa (SEM) 
b. Otimização orgânica x Links patrocinados 
c. Estratégia de Otimização Orgânica 
d. Estratégia de Links Patrocinados 

8. Marketing Móvel  
a. RFID 
b. Bluetooth 
c. SMS e MMS 
d. GPS 
e. Mobile Tagging 
f. Aplicativos Móveis 
g. Novas tecnologias 

9. Monitoração e Medição 
a. Conceitos Básicos 
b. Estratégias de Monitoramento 
c. Uso na publicidade 
d. Google Analytics 

10. Aspectos de Segurança, Éticos e Legais. 
 

Bibliografia Básica:1 
GABRIEL, M. Marketing na Era Digital. São Paulo: Novatec, 2010. 

TORRES, C. A Bíblia do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2010. 

Bibliografia Complementar: 
ADOLPHO, C. Os 8 Ps do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2011. 

TURCHI, Sandra R. Estratégias de marketing digital e e-commerce. Editora Atlas SA, 2012. 

Bibliografia Complementa: 
ANDERSON, C.  A Cauda Longa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

ANDERSON, C.  Zero. O futuro dos preços. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

GABRIEL, M. SEM e SEO - Dominando o Marketing de Busca. São Paulo: Novatec, 2008 

KALAKOTA, R.; ROBINSON, M. e-Business. Estratégias para alcançar o sucesso no mundo digital. 2. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2002 

                                                           
1 A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo NDE e colegiado de curso, sem significar 
alteração de PPC 
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KALAKOTA, R.; ROBINSON, M. M-Business: Tecnologia móvel e estratégia de negócios. Porto Alegre: 
Bookman, 2002. 

TAPSCOTT, D. Economia digital. São Paulo: Makron Books, 1997 

TURBAN, E.; LEIDNER, D.; MCLEAN, E.; WETHERBE, J. Tecnologia da Informação para Gestão:  
Transformando os Negócios na Economia Digital. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

Coordenador do Curso 
 
Nome: Miriam Rodrigues 
 
Assinatura: 

Diretor da Unidade  
 
Nome: Adilson Aderito da Silva 
 
Assinatura 
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Unidade Universitária: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Curso: Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: IV 

Componente curricular: Marketing Verde 

Professor: Carlos Augusto 
da Silva Loures 

DRT: 113547-3 

Carga horária: 2 créditos (  ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: IV 

Ementa: 
Compreensão da evolução do conceito de marketing. Estudo da sustentabilidade nos negócios. 
Reflexão sobre o papel do consumidor no Marketing Verde. Discussão do papel do Marketing 
Verde na formulação das estratégias de marketing. 

Objetivos: 

Conceituais Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conhecer as mudanças 
pelas quais o conceito de 
marketing passou ao longo 
do tempo. 

Compreender o conceito de 
Marketing Verde. 

Conhecer o papel do 
consumidor no Marketing 
Verde. 

Identificar as estratégias de 
marketing usadas no 
Marketing Verde. 

Aplicar os conceitos 
relacionados ao Marketing 
Verde. 

Analisar de que forma os 
conceitos relacionados ao 
Marketing Verde se conectam 
aos conceitos tradicionais de 
marketing. 

Perceber de que forma as 
mudanças ocorridas no cenário 
do marketing estão modificando 
as estratégias de marketing 
tradicionais. 

Ter consciência de que o 
comportamento do consumidor, e 
não apenas das empresas, 
desempenha um papel 
fundamental no Marketing Verde. 

Conteúdo Programático: 

A evolução do conceito de marketing. 

O marketing e sua interface com a responsabilidade social. 

Marketing Verde. 

O papel do consumidor no Marketing Verde. 

Formulação da estratégia de marketing no Marketing Verde. 

Composto de marketing (4Ps) no Marketing Verde. 

Metodologia: 
Aquisição de conceitos: leitura do guia de estudos, além dos textos e casos propostos. 
Habilidades: análise, em grupo, das decisões de Marketing Verde de uma empresa. 
Atitudes: fóruns de debate de temas selecionados. 

Critério de Avaliação: 
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Prova interdisciplinar do módulo, individual e sem consulta.  

Resolução de casos/exercícios. 

Análise das decisões de Marketing Verde de uma empresa. 

Participação em fóruns de discussão. 

Bibliografia Básica: 
 
ALVES, R. R. Marketing ambiental: sustentabilidade empresarial e mercado verde. Barueri: 
Manole, 2017. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450406/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
DIAS, R. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos negócios. 
2. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489800/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
ZENONE, L. C.; DIAS, R. Marketing sustentável: valor social, econômico e mercadológico. 
São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497973/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em: 20 ago. 2017.   
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
RIBEIRO, L. (Org.). Marketing social e comportamento do consumidor. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. Disponível em: < 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012087/pages/-10>. 
Acesso em: 20 ago. 2017.  
 

Bibliografia Adicional:  
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 15. Ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. Disponível em: < 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004471/pages/-22>. 
Acesso em: 20 ago. 2017.  
 
KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o 
novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14. Ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. Disponível em: < 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520450406/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489800/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497973/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012087/pages/-10
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004471/pages/-22
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28
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Unidade Universitária: Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: IV 

Componente curricular: Plano de Marketing 

Professor(es): DRT: 

Carga horária: 4 créditos
 

(  ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: IV 

Ementa: 

Aborda o planejamento de marketing de forma ampla, fundado na coleta e gestão das 
informações externas e internas, na elaboração de cenários, estabelecimento de estratégias, 
fixação de objetivos e metas e no desenvolvimento de métricas para controle do plano. 

Objetivos: 

Conceituais Procedimentos e Habilidades Atitudes, normas e valores 

Conhecer as etapas que 
compões um planejamento de 
marketing. 

Analisar a importância da 
informação para a tomada de 
decisões em marketing. 

Conhecer as ferramentas 
disponíveis para a coleta e 
análise das informações. 

Conhecer as diversas métricas 
aplicadas para mensurar os 
objetivos do planejamento e 
administração de marketing. 

Saber elaborar um plano de 
marketing. 

Identificar oportunidades e 
antever problemas e construir 
um modelo informacional 
adequado à sua análise. 

Saber formular problemas de 
pesquisa e construir projetos de 
forma a compor um cenário rico 
e profícuo ao seu produto/marca. 

Estabelecer estratégias de forma 
criativa e inovadora.  

Elaborar e mensurar métricas de 
marketing para efetivo controle 
do planejamento de marketing. 

Perceber a necessidade do 
planejamento para a gestão de 
marketing. 

Estar aberto a formas de pesquisas 
diversificadas e adequadas às 
informações necessárias à 
formulação das estratégias. 

Analisar as informações de forma 
crítica em relação à formulação das 
estratégias de marketing de seu 
produto e/ou marca. 

Estar sensibilizado para as diversas 
informações externas e internas a 
fim julgá-las quanto à sua pertinência 
aos interesses de seu produto e/ou 
marca. 

Valorizar a implantação de 
indicadores e métricas e utilizar as 
devolutivas para a constante melhora 
das decisões de marketing. 

Conteúdo Programático: 

1. 1. O processo de planejamento e a confecção do plano de marketing
2. Ambientes de marketing externo / Análise da concorrência,
3. Avaliação das capacidades da empresa
4. Construção do modelo informacional
5. Matrizes de Marketing
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6. Elaboração de estratégias 
7. Aplicação de métricas no planejamento e no controle das estratégias de marketing 
8. Colocando tudo em prática: Planejamento, implementação e controle 

 

Metodologia: 
A aquisição dos conceitos se dará por meio da leitura do guia de estudos que se por sua vez 
se baseia nos teóricos descritos na bibliografia básica. As habilidades se darão pela realização 
de exercícios práticos voltados à cada etapa do plano de marketing e o desenvolvimento de 
atitudes se dará pelo acompanhamento de casos, discussão em fóruns e reflexão solicitada 
em atividades específicas. 
 

Critério de Avaliação:  
 
1) Prova interdisciplinar do modulo, individual e sem consulta 
2) Desempenho nas atividades individuais e em grupo, exercícios e estudos de caso 
3) Participação em teleaulas e fóruns de discussão. 

 

Bibliografia Básica: 
 

CAMPOMAR, M. C.; IKEDA, A. A. O planejamento de marketing e a confecção de planos: dos 
conceitos a um novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2006. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088412/cfi/0> Acesso em 
10/09/2016. 

FARRIS, W. Métricas de marketing. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701410/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso 
em 10/09/2016. 

HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058090/pages/_1>. 
Acesso em 10/09/2016.  

KOTLER, PHILIP; KELLER, L. KEVIN. Administração de Marketing, 14ed. São Paulo: 
Pearson, 2012. Disponível em 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28. Acesso 
em 10/09/2016. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700628/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 
Acesso em 10/09/2016.  
 
 

Bibliografia Complementar: 
 

AAKER, David A. Administração estratégica de mercado. 9. Porto Alegre Bookman 2012 
Disponível em< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701588/pageid/0> 
Acesso em 10/09/2016 

CHIUSOLI, Cláudio Luiz; IKEDA, Ana Akemi. Sistema de informação de marketing (SIM): 
ferramenta de apoio com aplicações à gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701410/cfi/0!/4/2@100:0.00
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058090/pages/_1
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28
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em < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522471522/pageid/0>. Acesso em 
0/09/2016. 

MALHOTRA, Naresh. Planos de marketing. São Paulo Saraiva 2009 1 recurso online ISBN 
9788502206700. Disponível em< 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502206700/cfi/0> Acesso em 
10/09/2016 
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Unidade Universitária: Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Marketing Etapa: IV 

Componente curricular: Sistema de Informação de Marketing 

Professor(es): DRT: 

Carga horária: 4 créditos (  ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: IV 

Ementa: 

Compreender como um Sistema de Informação de Marketing (SIM) é essencial para apoiar o 
processo de decisão de marketing nas empresas, contribuindo para minimizar os riscos nas 
escolhas dos gestores e entender que o SIM também possibilita controle de operações, análise 
de problemas e propostas de novos produtos e serviços. Identificar e conhecer as principais 
tecnologias e sistemas de informação que apoiam esse processo em um ambiente corporativo. 

Objetivos 

Conceituais Procedimentos e Habilidades Atitudes, normas e valores 

Identificar as principais  
Tecnologias de Informação 
e Sistema de Informação 
que possam apoiar um 
sistema de informação de 
Marketing (SIM) e conhecer 
o papel da gestão da
informação para a obtenção
de resultados,
desenvolvimento de
produtos e serviços.
Conhecer o processo de
planejamento de um
sistema de informação de
marketing

Saber administrar todo 
processo de captura da 
informação sobre o perfil do 
consumidor, mercado, 
processo compra auxiliando 
os gestores de marketing a 
tomarem suas decisões de 
marketing. 

Comportar-se de acordo com as 
responsabilidades inerentes às 
melhores práticas da gestão da 
informação e agir nos preceitos 
da ética. Preocupar-se com o 
meio ambiente e o bem da  
sociedade. 

Conteúdo Programático: 

1. A importância da informação nos dias atuais

2. Entendendo o que são Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação

3. Tipos de Modelos de Sistemas de Apoio a Administração de Marketing

4. Sistemas de Informação de Marketing e seus subsistemas

Metodologia: 

Aulas expositivas por meio de videoaulas. 
Exposição de conceitos por meio de exemplos. 
Exercícios práticos. 
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Estudos de casos e leituras 
 
 

Critério 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 do módulo. 
 

Bibliografia Básica:1 
CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para clientes. São Paulo: 
Saraiva, 2011. Disponível em 
<http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183605/pages/82842479>. Acesso em 
17/03/2014. 

KOTLER, PHILIP; KELLER, L. KEVIN. Administração de Marketing, 14ed. São Paulo: Pearson, 
2012. Disponível em 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28. Acesso 
em 10/09/2016. 

KELLER, K. L.; MACHADO, M. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 
Disponível em <http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581439532>. 
Acesso em 17/03/2014. 

LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de informações gerenciais. São Paulo: Pearson, 2011. 
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059233/pages/_1 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em <http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058878>. 
Acesso em 17/03/2014. 

   
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CHIUSOLI, Cláudio Luiz; IKEDA, Ana Akemi. Sistema de informação de marketing (SIM): 
ferramenta de apoio com aplicações à gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível 
em <http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471522/pages/107939955>. Acesso 
em 17/03/2014. 

LOVELOCK, Christopher H.; WIRTZ, Jochen; HEMZO, Miguel Angelo. Marketing de serviços: 
pessoas, tecnologia e estratégia. São Paulo. São Paulo: Prentice Hall, 2012.  Disponível em 
<http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058885>. Acesso em 
17/03/2014. 

MATTAR, Fauze Najib; SANTOS, Dilson Gabriel dos. Gerência de produtos: como tornar seu 
produto um sucesso. São Paulo: Atlas, 2008.  

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: edição compacta. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 

                                         
 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183605/pages/82842479
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581439532
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059233/pages/_1
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058878
http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471522/pages/107939955
http://mackenzie.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058885
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O'BRIEN, J.; MARAKAS, G.M. Administração de sistemas de informação: uma introdução. 15ª 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 
 
ROBERTS, K. Lovemarks: o futuro além das marcas. São Paulo: Makron Books, 2005.  

 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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