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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

Prof. LUIS CARLOS SEIXAS DE SÁ  

Economista (PUC-RJ). Doutorando – ISCTE (Lisboa). Mestre em Administração 

de Empresas (MBA), pela HEC School of Management - França, sendo o 2º ano 

realizado na London Business School (LBS). Mestre em planejamento 

organizacional pela FGV - EBAPE, Rio de Janeiro. Idealizador, professor 

convidado e há 20 anos Coordenador Acadêmico Executivo dos Programas de 

Pós-Graduação MBA em Marketing; MBA em Gestão Estratégica de Serviços e 

Co-coordenador acadêmico do MBA em Marketing Digital da Fundação Getulio 

Vargas em inúmeras cidades do Brasil. Como executivo, ao longo de 18 anos 

exerceu a Diretoria Executiva de Marketing da Bradesco Seguros; a Gerência 

Nacional de Vendas da American Express e as Gerências de Marketing e 

Planejamento Estratégico do Citibank. Há 18 anos é Sócio-Diretor da SÁ & 

ASSOCIADOS – Integradora de Conhecimentos Ltda.–empresa especializada 

em Consultoria e Treinamento em Estratégia Empresarial, Marketing e Vendas. 

 
 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

A FGV é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 

de dezembro de 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o 

desenvolvimento intelectual do país, reunindo escolas de excelência e 

importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, na 

administração pública e privada e na história do país. 

 

Nesses mais de 60 anos de existência, a FGV vem gerando e transmitindo 

conhecimentos, prestando assistência técnica às organizações e contribuindo 

para um Brasil sustentável e competitivo no cenário internacional. 

 

Composta por diversas unidades, destacam-se duas grandes escolas: A Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas – EBAPE, www.ebape.fgv.br, 

e a Escola de Pós-Graduação em Economia – EPGE, www.fgv.br/epge, centros 

de excelência em educação e pesquisa, pelos conhecimentos técnicos e 

científicos que produzem.  

 

A EBAPE, criada em 1952 com o apoio das Nações Unidas, é a mais antiga 

escola de administração da América do Sul. A EPGE, criada em 1961 pelo Prof. 

Mário Henrique Simonsen, é a mais antiga escola de pós-graduação em 

economia do Brasil. 

 

Unindo suas excelências essas duas Escolas criaram o Programa FGV 

Management com a missão de desenvolver o capital intelectual nacional na 

área de gestão organizacional. 
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3.  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE   

 

Criado em 2003, o Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE) tem como 

objetivo prover canais de distribuição únicos, presenciais para os cursos de pós-

graduação lato sensu (especialização, aperfeiçoamento e extensão), virtuais para 

todos os demais cursos, lato sensu e stricto sensu (mestrados acadêmicos, 

mestrados profissionais e doutorados) e de graduação, originados de todas as 

unidades da FGV. Com isso, o Instituto visa não só consolidar o modelo inovador de 

Educação Continuada, desenvolvido na década de 1990 pela Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas (EBAPE) e pela Escola de Pós-Graduação em 

Economia (EPGE) - na época, as duas únicas escolas da FGV no Rio de Janeiro, mas 

também ampliar seu alcance de atuação.  

 

O IDE é composto pelo programa FGV Management e sua Rede Conveniada, pelo 

programa de Ensino a Distância (EAD), FGV On-Line, pelo Programa de 

Desenvolvimento de Executivos (PDE), pela Direção de Qualidade e Inteligência de 

Negócios, e, finalmente, pela Gerência de Programas Especiais, todos com a 

assessoria da Central de Qualidade. Conta, ainda, com o suporte de dois órgãos: o 

Conselho Acadêmico e o Comitê Operacional. Com essa estrutura sólida, o Instituto 

vem reforçar, de forma objetiva e consistente, a missão da FGV de levar às mais 

distantes localidades brasileiras um ensino de qualidade, equivalente ao oferecido 

em suas Escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

 

Por intermédio do IDE, a FGV passa a imprimir um maior dinamismo no 

desenvolvimento e na distribuição de seus produtos e serviços educacionais, 

presenciais e a distância, sob a responsabilidade acadêmica de suas escolas, seja 

no âmbito nacional ou internacional. Aos programas FGV Management e FGV On-

line cabe atuarem como canais de distribuição desses produtos desenvolvidos pelas 

unidades da FGV. O resultado dessas “usinas de produção de conhecimento” é a 

criação de novos cursos para atender às demandas do mercado brasileiro e do 

exterior. A proposta do IDE é, desse modo, servir como elo entre as escolas e 

unidades da FGV e o mercado. 

 

A Direção Executiva da FGV Management é do Prof. Rubens Mário Alberto Wachholz 

apoiado pelo Diretor Adjunto do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília: Prof. Paulo 

Lemos e pelo Diretor Adjunto para todas as demais praças: Prof. Sílvio Badenes. A 

Diretoria de Gestão Acadêmica é de responsabilidade da Profª. Maria Alice Lemos. 

A Diretoria de Qualidade é de responsabilidade do Prof. Gerson Lachtermacher. A 

Direção de Soluções Educacionais e exercida pela Profª. Mary Kimiko Murashima A 

Direção de Integração Acadêmica cabe ao Prof. Antônio Freitas. A Direção da FGV 

Cursos Corporativos cabe ao Prof. Luiz Ernesto Migliora. A Direção Internacional 

cabe ao Prof. Bianor Cavalcanti. 
 

Os programas do FGV Management são oferecidos no ABC Paulista pela Strong, 

nos seguintes campi: 
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Campus Almirante 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim - Santo André 

fgvabc@strong.com.br 
 

Campus Jacarandás 

Av. Industrial, 1455, Jardim - Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br 
 

Campus São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 383, 2º Andar - São Caetano do Sul 

saocaetano.fgv@strong.com.br 

 

4433 3222 | 4433 6166 | 3996 5668 

www.strong.com.br  

 

 

4. SOBRE O MBA EM MARKETING  

 

O MBA em Marketing da FGV completou em 2015, vinte anos de existência já 

tendo formado mais de 30.000 alunos em 40 cidades brasileiras. 

 

Líder destacado entre as escolas de 1ª linha, o MBA em Marketing oferece aos 

participantes um programa inovador fundamentado na aplicação prática de 

conceitos e técnicas que envolvem as decisões de Marketing no contexto da 

gestão empresarial, a partir das melhores práticas existentes nas empresas e 

instituições de ensino nacionais e internacionais. 

 

Por que fazer o MBA em Marketing? 

 

Marketing ao longo das últimas décadas têm se tornado transversal a todas as 

demais funções organizacionais e essencial para o crescimento sustentável das 

empresas. Cabe ao Marketing posicionar as ofertas de produtos e serviços e a 

marca corporativa de forma singular no mercado, a partir do profundo 

conhecimento e monitoramento das necessidades, expectativas e experiências 

vividas pelos seus consumidores e clientes em mercados competitivos e cada 

vez mais complexos que exigem inovações constantes seja em termos de 

produtos, serviços, canais de distribuição, formas de precificação e 

comunicação criativa exercida em múltiplas plataformas tradicionais e digitais. 

Tudo isso possibilita as empresas, construírem marcas fortes, conquistarem e 

manterem clientes de forma lucrativa e sustentável para a empresa e 

sociedade. Essas são boas razões para justificar a importância crescente do 

Marketing no mundo empresarial. 

 

 

 

 

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/
http://www.strong.com.br/
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5. OBJETIVOS 

 

• Familiarizar os participantes com os conceitos e técnicas modernas do 

Marketing inseridos no contexto da gestão empresarial pela identificação 

das melhores práticas gerenciais adotadas por empresas e instituições de 

ensino de primeira linha; 

• Desenvolver nos participantes a habilidade de pensar e agir 

estrategicamente, voltada para a obtenção de resultados; 

• Debater e apresentar estudos de casos assim como elaborar um plano de 

marketing de um produto ou serviço de uma empresa real; 

• Promover a troca contínua de experiências de profissionais de renome e os 

participantes do curso, desenvolvendo habilidades interpessoais 

notadamente a capacidade de trabalhar em equipe; 

• Oferecer aos participantes conhecimentos que possam ser aplicados no 

seu dia-a-dia profissional e que contribuam para alavancar a sua carreira 

ou a desenvolver o seu próprio negócio. 

 
 

6. A QUEM SE DESTINA  

  

O MBA em Marketing destina-se a graduados nas diversas áreas de atuação 

profissional que necessitem adquirir e aprofundar conhecimentos sobre o tema 

para assumirem posições de comando em suas empresas ou desenvolverem os 

seus próprios negócios. 

 
 

7. CERTIFICAÇÃO 

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da 

Fundação Getulio Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES 

nº 1 de 08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 
 

O MBA em Marketing é certificado por duas das melhores instituições de ensino 

do país, que tem grande expressão no cenário educacional: EPABE e EPGE. 
 

• Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Marketing, Nível Especialização” aos 

participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação 

estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

• Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional respectivo; 

• A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo 

internacional cursado, aos alunos que atenderem todos os critérios de 

aprovação em ambos os cursos. 
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8. PROGRAMA 

 

MÓDULO NACIONAL 
MBA em Marketing 

 DISCIPLINAS HORAS /AULA 

1 Comportamento do Consumidor 24 

2 Pesquisa de Mercado 24 

3 Gestão e Desenvolvimento de Produtos e Marcas 24 

4 Gestão de Serviços e Marketing Interno 24 

5 Formação e Administração de Preços 24 

6 Finanças para Executivos de Marketing 24 

7 Gestão de Logística, Distribuição e Trade Marketing 24 

8 Gestão de Vendas 24 

9 Negociação Comercial 24 

10 A Gestão do Relacionamento com os Clientes CRM/DBM/Call Center 24 

11 E-Commerce em Múltiplas Plataformas e a Internet das Coisas 24 

12 Comunicação Integrada de Marketing na Era Digital 24 

13 Branding e Marketing na Economia Sustentável 24 

14 Gestão de Mídias Sociais 24 

15 Planejamento Estratégico de Marketing 24 

16 Implementação do Plano Estratégico de Marketing 24 

17 Marketing de Varejo na Era Omnichannel 24 

18 Jogos de Negócios 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] HORAS /AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California - Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago - Harris School 

49 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial/ISCTE - Lisboa 

40 

The Business Environment in China Current 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International 

Brands and Business 
Fondazione CUOA – Business School - Itália 

40 

International Business Law 
University of California – School of Law - Irvine 

54 

 

 

9. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 
 

 

1. Comportamento do Consumidor 

Conteúdo Programático: O comportamento do consumidor. Teorias da 

racionalidade econômica, comportamental, psicanalítica, social, antropológica 

e cognitivista. Fatores de influência no comportamento de compra. Tipos de 

compra e processo decisório de consumo. O comportamento do consumidor 

organizacional.  

Benefícios Esperados: Ao término do programa espera-se que os participantes 

compreendam melhor o consumidor em suas práticas e hábitos de consumo. 

 

2. Pesquisa de Mercado 

Conteúdo Programático: Aplicações da Pesquisa de Marketing. Sistema de 

Informação de Marketing – SIM. Planejando uma pesquisa. A pesquisa 

quantitativa. Pesquisa qualitativa e outras classificações. Segmentação de 

mercado: Objetivos da segmentação. Benefícios e limitações da segmentação. 

Critérios de Segmentação. 

Benefícios Esperados: Ao término do módulo os alunos conhecerão a 

abrangência das principais técnicas e aplicações de pesquisa de mercado; que 

possam discernir sobre a escolha de Institutos de Pesquisa e que possam 

utilizar pesquisas como ferramenta no processo de decisão. 
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3. Gestão e Desenvolvimento de Produtos e Marcas 

Conteúdo Programático: Conceitos fundamentais em produtos. A inovação em 

produtos. Etapas para lançamento de novos produtos. O ciclo de vida do 

produto. Análise do ciclo de vida do produto. Estratégia para o ciclo de vida dos 

produtos. Análise do portfólio de produtos. Gerenciamento do portfólio de 

produtos. A estratégia de marcas. Embalagem e rotulagem. Estratégia de 

posicionamento. O gerenciamento de produtos e marcas nas organizações.  

Benefícios Esperados: Ao término deste módulo, espera-se que os alunos 

compreendam que: a Gestão do Produto envolve uma interface em todas as 

áreas funcionais da organização e é particularmente importante para o 

marketing-mix; que a Gestão de Marcas desempenha um valor estratégico para 

a lealdade do cliente e lucratividade do negócio; os conceitos de difusão de 

inovações e de ciclo de vida dos produtos são valiosas ferramentas para a 

gerência de produtos; o posicionamento do produto é o único “nicho” que uma 

empresa ocupa no mercado; as principais etapas no lançamento e 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

4. Gestão de Serviços e Marketing Interno 

Conteúdo Programático: Fundamentos do Marketing de Serviços. Diferenças 

entre serviços e produtos. Gestão da qualidade em serviços. Produtividade em 

serviços. Identificação, recuperação e relacionamento com clientes. 

Monitoração da satisfação do cliente. Tangibilização dos serviços. 

Desenvolvendo a percepção dos clientes. Marketing Interno. Condições para o 

Empowerment. Estratégia em Serviços. Em busca do composto ótimo. 

Benefícios Esperados: Remeter para o participante ao atual “estado da arte” na 

prestação de serviços; Criar quadro de referência que auxilie a identificar razões 

de insatisfação dos clientes e novas soluções para seus problemas; Idealizar 

formas de eliminar razões de insatisfação dos clientes com os serviços 

prestados por uma empresa; Analisar adaptações e/ou mudanças internas 

necessárias à satisfação dos clientes. 

 

5. Formação e Administração de Preços 

Conteúdo Programático: O ambiente de negócios. Comportamento de compra do 

consumidor. Influência do macro ambiente. Análise da concorrência. Estratégia 

competitiva e objetivos empresariais. A Importância dos custos na formação do 

preço.  Principais classificações dos custos e despesas. Margem de contribuição. 

Sistemas de custeio. Impacto dos custos financeiro e tributário sobre o preço. 

Métodos de definição de preços. Políticas e administração de preços. Políticas de 

preços para novos produtos. Preço de serviços. 

Benefícios Esperados: Ao término do curso os participantes estarão aptos a: 

formular estratégias de preços considerando as diferentes fases do ciclo de vida 

do produto; estabelecer preços considerando a demanda; Benchmarking entre 

os participantes da indústria; planilha de custos; verificar a consequência de 

cada ação de preços no resultado da empresa.  
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6. Finanças para Executivos de Marketing 

Conteúdo Programático: O que é finanças. A relação entre finanças e marketing. 

Relação entre objetivos corporativos e marketing. Matemática Financeira: Juros 

Simples e Juros Compostos – Valor Presente e Valor Futuro de um fluxo de caixa; 

Instrumentos financeiros para tomada de decisão em marketing. Princípios de 

finanças para análise de projetos e decisões de marketing. Fundamentos de um 

orçamento de marketing. 

Benefícios Esperados: Ao término dessa disciplina, espera-se que os alunos 

adquiram os conhecimentos básicos de finanças aplicados ao Marketing e 

entendam que toda decisão de marketing é também uma decisão financeira.  

OBS: É indispensável que o aluno tenha uma calculadora financeira, 

preferencialmente a HP 12C ou 10B. 

 

7. Gestão de Logística, Distribuição e Trade Marketing 

Conteúdo Programático: Importância da Logística na moderna economia. 

Suprimentos. Armazenagem. Modalidades de transporte. Logística de resposta 

de serviços (LRS). Supply Chain Management (SCM). Tecnologia da informação 

na Logística. Canais de distribuição. Características e funções. Estratégias de 

canais de distribuição. Trade Marketing. Modelos de atuação entre fabricantes 

e pontos de vendas. O conceito de marketing aplicado aos canais de vendas. A 

importância de Trade Marketing para as organizações. 

Benefícios Esperados: Espera-se que os participantes compreendam que os 

intermediários são usados no canal de distribuição devido à sua eficiência e às 

funções especializadas que desempenham; Os atacadistas desempenham 

funções importantes no canal, as quais nem os fabricantes nem os varejistas 

podem desempenhar de forma particularmente adequada; Logística é um 

sistema de atividades que afeta as utilidades de tempo e lugar proporcionadas 

por um canal de distribuição. 

 

8. Gestão de Vendas 

Conteúdo Programático: Vendas na estratégia de marketing.  Pressupostos 

básicos da política comercial. O processo da venda. Relacionamento baseado 

em valor administração de vendas. Sistemas de informação de vendas - 

automação da força de vendas. Estrutura e funções de vendas - uma visão 

estratégica. A busca do melhor mix entre clientes, produtos e territórios. Onde 

ocorrem as vendas: o campo de trabalho. Relacionamento comercial.  Fatores 

críticos de sucesso.  

Benefícios Esperados: Ao término deste módulo, espera-se que os alunos 

estejam aptos a desenvolver as principais ações táticas de vendas, a partir de 

uma perfeita adequação das mesmas aos objetivos e estratégias 

mercadológicas da companhia; que compreendam todas as etapas pertinentes 

à administração de vendas. 
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9. Negociação Comercial 

Conteúdo Programático: Planejando a negociação. Estágios de uma negociação. 

Modos de influenciar. Modelos de persuasão. Como e porque se preparar. Como 

e porque ganhar tempo. Como lidar com cada tipo de negociador. Escutar, 

sondar e questionar: uma maneira de diminuir conflitos. Diferentes maneiras de 

contornar um problema. A importância de perceber e usar a linguagem corporal. 

Fechando a negociação e métodos de diminuição de dissonância cognitiva. 

Benefícios Esperados: Ao término deste módulo, espera-se que os alunos saibam 

identificar os passos de negociação necessários ao estabelecimento de um 

relacionamento duradouro; que possam implementar, ou “aprofundar”, na empresa em 

que trabalham, uma cultura de administração deste relacionamento junto a seus clientes. 

 

10. A Gestão do Relacionamento com os Clientes – CRM/DBM/Call Center 

Conteúdo Programático: O processo evolutivo do novo paradigma relacional; As 

limitações do marketing transacional; A evolução do mercado (tecnologia, 

preferências, hábitos); O surgimento das ações de relacionamento mais 

estruturadas; O paradigma transacional: do surgimento do marketing direto até o 

CRM, CRM estratégia, a empresa orientada ao mercado, a importância da 

longevidade, o LTV, a evolução do CRM, o mercado de CRM, CRM analítico, 

operacional e colaborativo, estratégias para o CRM, CRM implantação, as fases 

para implantação; Como começar um projeto, os maiores erros na implantação, os 

módulos de CRM e cases. DBM, conceituação e objetivos, premissas para o DBM, 

categorias de DBM, tipo de segmentação, utilização do DBM e cases. Marketing 

direto, quando usar o marketing direto, programas de fidelidade, a privacidade e 

código de ética, o custo do MD e break even point, a comunicação com resposta 

direta, marketing direto – canais (exceto call center), mala direta, o catálogo, 

anúncios e TV, o e-mail marketing, marketing direto na WEB, o fulfillment e cases. 

Call Center – estratégia, as fases do call center, os serviços do call center, o contact 

center, tecnologia e processos, a URA, cases, call center – implantação, nível de 

serviço, treinamento, infraestrutura, dimensionamento, o projeto, telemarketing, 

origens, aplicações, vantagens, o futuro do telemarketing. 

Benefícios Esperados: Após o término do programa, o participante deverá ser 

capaz de: diagnosticar as necessidades de sua empresa quanto ao marketing 

de relacionamento; Planejar e definir a estrutura básica que apoia o marketing 

de relacionamento; Iniciar o processo de desenvolvimento de estratégias e 

políticas; Construir argumentação para sensibilizar a implantação. Diagnosticar 

as necessidades de sua empresa quanto ao marketing direto e DBM; Diferenciar 

estratégias, planejar e definir que elementos de marketing direto devem ser 

utilizados; Iniciar o processo de desenvolvimento de estratégias e políticas; 

Construir argumentação para sensibilizar a implantação, acompanhar projetos 

e fornecedores na execução. Diagnosticar os motivos que levam um call center 

a ter problemas de nível de serviço, que ferramentas poderiam ser utilizadas, 

que tipo de automação pode ser sugerida, quais estratégias e táticas podem 

reduzir custos e aumentar a satisfação de clientes. 
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11. E-Commerce em Múltiplas Plataformas e a Internet das Coisas 

Conteúdo Programático: A Internet e os Negócios. Multiplicação das 

operações One Stop Shop e o uso da precificação dinâmica em larga escala. 

O paradigma da computação em nuvem como suporte à nova era do varejo. 

Conceitos, plataformas e estratégias para E-Commerce. Tendências em E-

Commerce. 

Benefícios Esperados: Ao término deste módulo, os participantes estarão aptos 

a desenvolver estratégias de comercialização de produtos e serviços via 

internet. 

 

12. Comunicação Integrada de Marketing na Era Digital 

Conteúdo Programático: Conceito e processo de Comunicação. Evolução e 

novas tendências na área de comunicação (da mídia de massa à mídia 

individualizada e participativa; a “Aldeia Global”, a web e a interatividade); do 

conceito de públicos ao de stakeholders; a dinâmica e as diferentes 

ferramentas do composto de Comunicação Empresarial, com suas aplicações e 

limites; a estrutura do mercado de comunicação (atores, formas de 

remuneração). Planejamento de Comunicação Integrada de Marketing: 

posicionamento, conceito e marca (da USP à XSP); briefing, caminhos criativos 

e tipos de campanha; legislações e ética em propaganda e promoções; 

Merchandising in-script e inserção de produto; Co-branding e promoções 

cruzadas; conceitos básicos de mídia – fontes de informação e dados, canais e 

indicadores (do ROI ao ROE). Convergência: Transmídia, Cross Media e 

Storytelling. Marketing digital e móvel: geolocalização; mobile tagging e 

realidade aumentada; Social Ads, Links Patrocinados, mecanismos de 

otimização de busca (SEM, SEO, Seeding); Advergames e Advertainment; 

marketing viral, e-mail marketing e redes sociais corporativas; compras 

coletivas. Os dilemas e o perfil do novo gestor de marketing.  

Benefícios Esperados: Ao término da disciplina espera-se que os alunos 

conheçam a evolução e as novas tendências no uso das ferramentas que 

compõem a Comunicação Integrada de Marketing no mundo globalizado. 

 

13. Branding e Marketing na Economia Sustentável 

Conteúdo Programático: Do modelo de desenvolvimento mecanicista ao 

desenvolvimento sustentável. O estado do mundo e como o novo contexto 

econômico, social e cultural modifica os processos e responsabilidades do 

marketing. A comunicação institucional e a sustentabilidade como gestão do 

risco corporativo (ativos intangíveis, reputação e imagem, brand equity, 

processos de governança e prevenção das externalidades). O mercado 

financeiro “verde”. Gestão Ambiental (certificações, indicadores, regulação; 

ecoeficiência, serviços ambientais e logística reversa). Engajamento dos 

stakeholders (gestão da cadeia de valor, papel social da empresa, risco social; 

certificações, indicadores, regulação). Branding: o ecossistema da marca; 
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marketing social; Marketing 3.0; marca multissensorial; promoção institucional 

e seus novos formatos. Processos colaborativos (crowdsourcing) como vetor de 

inovação radical e fortalecimento da marca.  

Benefícios Esperados: Ao término dessa disciplina, espera-se que os alunos 

possam: Apresentar a nova dinâmica da comunicação no mundo globalizado; 

Identificar todos os públicos dos quais depende a viabilidade do negócio da 

empresa e como se relacionar com eles; Compreender e utilizar os conceitos 

de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental, 

exigências do mercado nos dias de hoje; Gerenciar situações de crise. 

 

14. Gestão de Mídias Sociais 

Conteúdo Programático: Redes sociais: história, conceitos e princípios básicos. 

Era da Informação. Laços sociais e o impacto nas redes online. Principais 

serviços: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Foursquare etc. Blogs. Fóruns. 

Mercado de compras coletivas. Estratégias de redes sociais. Planejamento de 

ações e campanhas. Redes sociais corporativas. Impactos da mobilidade. 

Gestão do relacionamento com o e-consumidor / CRM Virtual. Comunidades 

virtuais. Redes sociais para comunicação interna. 

 

15. Planejamento Estratégico de Marketing 

Conteúdo Programático: Alinhamento empresarial. Conceitos, críticas e a 

evolução do planejamento estratégico de marketing (PEM). Componentes do 

PEM. Visão, valores, políticas e missão. Análise de cenários. Identificando 

oportunidades. As matrizes. Análise das forças competitivas. Arquitetura 

estratégica. Formulação de objetivos e metas. Estratégia competitiva de Porter. 

A cadeia de valor. Posicionamento estratégico. Fazendo o PEM acontecer; o 

detalhamento das estratégias e ações táticas de Marketing-Mix. Implementação 

do PEM. Orçamento. Avaliações financeiras. Feedback e controle. Formatação e 

apresentação do relatório do PEM. 

Benefícios Esperados: Após a realização deste módulo espera-se que os 

alunos saibam: Definir o fluxograma de formulação de um plano estratégico de 

marketing; Que os participantes possam detectar mudanças no ambiente 

externo e avaliar sistematicamente a posição competitiva de sua empresa e 

responder rapidamente por meio de estratégias eficientes de marketing às 

oportunidades e riscos que o mercado apresenta; Que o plano de marketing é 

um conjunto de atividades complexas e integradas, responsável por decisões 

relacionadas a produto, preço, comunicação, distribuição e vendas de bens e 

serviços. 
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16. Implementação do Plano Estratégico de Marketing 

Conteúdo Programático: Apresentação preliminar dos planos estratégicos de 

Marketing pelos alunos ao professor da disciplina planejamento estratégico de 

Marketing, que fará uma análise técnica e crítica do desenvolvimento do 

trabalho, para que possam concluí-lo corretamente e posteriormente realizar a 

apresentação do mesmo. 

 

17. Marketing de Varejo na Era Omnichannel 

Conteúdo Programático: Panorama e tendências do varejo lojista. Omnichannel 

(omnicanal). Classificação dos formatos de varejo e das formas de propriedade 

e/ou organização. Estratégia de varejo e principais oportunidades de 

construção de vantagem competitiva sustentável. Composto de varejo. 

Planejamento acompanhamento de promoções no ponto de venda. 

Gerenciamento de categorias. Fatores importantes para definição da 

localização comercial. Apresentação física da loja e visual merchandising. 

 

18. Jogos de Negócios 

Conteúdo Programático: Aplicações dos conhecimentos aprendidos ao longo do 

curso em atividades que simulem situações reais do cotidiano da atividade 

empresarial. Decisões de estratégia, de marketing e os aspectos comerciais. 

Decisões relativas aos aspectos operacionais e da gestão de pessoas. Decisões 

no âmbito da gestão econômico-financeira. 

Benefícios Esperados: Entender o mecanismo de uma empresa; Tomar 

decisões no papel de diretor; Trabalhar em equipe; Definir metas; Analisar o 

resultado das decisões tomadas e fazer ajustes constantes. 
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