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PLANO DE DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA:  MARKETING I 
 

CÓDIGO: 10390 

PERÍODO: 2011/2 C.H. TOTAL: 60 h 
 
EMENTA: Marketing - o nascimento, conceitos e definições. Decisões sobre produto. 
Decisões sobre distribuição física: suprimento físico - armazenagem e transporte - canais 
de distribuição. Decisões sobre preço. Decisões sobre a comunicação integrada de 
marketing. O plano de marketing. Análise do ambiente e pesquisa de marketing. 
Satisfação, valor e fidelização do cliente. Posicionamento. 
 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
1)  Proporcionar conhecimentos sobre definições e conceitos de marketing. 
2)  Desenvolver estudos sobre decisões estratégicas de produto, preço, distribuição e 
promoção. 
3)  Estimular a vivência do ambiente de marketing. 
4)  Diferenciar a aplicação das ferramentas mercadológicas. 
5)  Estimular a prática de tomada de decisões operacionais e estratégicas. 
6) Propiciar a vivência das pesquisas de marketing. 
7)  Estimular o espírito empreendedor. 
 
Conhecimentos/habilidades:  
- Ter domínio da língua portuguesa para bem desenvolver as atividades de 
administração. 
- Ter domínio dos conhecimentos básicos que fundamentam o pensamento estratégico 
do marketing. 
- Ter visão geral da administração de marketing e de sua importância no contexto da 
administração de empresas.  
- Compreender o processo de pesquisa de marketing, bem como suas aplicações e 
objetivos. 
- Conhecer as ferramentas mercadológicas. 
- Compreender os papéis desempenhados por empresas, administradores, profissionais 
de marketing e demais atores do mercado. 
Competências:  
- Atuar em organizações em geral, departamentos de marketing, empresas de pesquisa. 
- Desempenhar, eficazmente, as atividades inerentes ao desenvolvimento de estratégias 
de fidelização de clientes e de marketing integrado. 
- Conduzir eticamente as informações de interesse público, assumindo compromisso com 
a cidadania. 
- Manter postura ética frente às relações de poder e à sociedade. 



- Elaborar planos estratégicos de marketing, envolvendo, principalmente, decisões de 
posicionamento, diferenciação e composto de marketing (produto, preço, promoção, 
praça e pessoal). 
- Identificar o ambiente econômico, social e cultural, bem como sua relação com as 
características dos consumidores nele inseridos. 
- Desenvolver propostas de pesquisas mercadológicas.  
- Estabelecer a inter-relação entre os diversos atores envolvidos no ambiente da 
administração e do marketing. 
 
CONTEÚDOS: HORAS PREVISTAS  
UNIDADE I – Introdução ao Marketing . 
1.1 – Conceitos e definições. 
1.2 – Orientações da empresa para o mercado. 
1.3 – Tendências e tarefas fundamentais de 

marketing. 
  
UNIDADE II – Desenvolvimento de estratégias e 
planos de marketing. 
2.1 – Marketing e valor para o cliente.  
2.2 – Planejamento estratégico corporativo e em 
nível de divisão. 
2.3 – Planejamento estratégico de unidades de 
negócio. 
2.4 – Planejamento de produto: a natureza e o 
conteúdo de um plano de marketing. 
 
UNIDADE III – Coleta de informações e análise 
do ambiente de marketing .  
3.1 – Sistema de informações de marketing. 
3.2 – Sistema de inteligência de marketing. 
3.3 – Análise do macroambiente. 
 
UNIDADE IV – Pesquisas de marketing e 
previsão de demanda. 
4.1 – Sistema de pesquisa de marketing. 
4.2 – Avaliação da produtividade de marketing. 
4.3 – Previsão e mensuração da demanda. 
 
UNIDADE V – Satisfação, valor e fidelidade do 
cliente. 
5.1 – Construção e maximização de valor, satisfação 
e fidelidade. 
5.2 – Relacionamento com o cliente. 
5.3 - Banco de dados e database marketing. 
 
UNIDADE VI – Posicionamento e Diferenciação 
6.1 – Desenvolvimento e comunicação do 
posicionamento. 
6.2 – Estratégias de diferenciação. 
6.3 – Estratégias de marketing para o ciclo de vida 
do produto. 
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Complemento de carga horária  
 
Avaliação 
Margem de imprevistos 
Total de carga horária 
 

 
 
08 horas 
02 horas 
60 horas 
  

METODOLOGIA:  
1) Aulas expositivas e interativas. 
2) Trabalhos em grupo. 
2.1) Estudos de caso e exercícios.  
2.2) Apresentação de seminários. 
2.3) Desenvolvimento de plano de marketing para produto ou serviço novo no mercado. 
3) Leituras de textos e discussão. 
4) Exibição de vídeos e filmes que ilustrem situações de mercado pertinentes. 
5) Palestras. 
 
RECURSOS: 
- Quadro e pincel. 
- Fontes bibliográficas. 
- Textos reproduzidos. 
- Notícias e matérias diversas, publicadas em jornais, revistas e demais periódicos. 
- TV e DVD. 
- Data show: projeção de slides. 
- Material on line: visita a websites e consulta a periódicos. 
 
AVALIAÇÃO:  
- Avaliação da produção individual (teórica). 
- Participação em sala de aula. 
- Exercícios teóricos e práticos. 
- Avaliação em grupo: desenvolvimento de projetos. 
 
Pontuação 1º bimestre 
Prova individual: 6,0 pontos 
Trabalho em grupo: 3,0 pontos 
Apresentação de seminário: 1,0 
 
Pontuação 2º bimestre 
Prova individual: 6,0 pontos 
Trabalho em grupo (desenvolvimento de plano de marketing): 4,0 pontos 
 
Temas dos seminários: 
Grupo 1: Cap. 12 – Definição da estratégia de produto 
Grupo 2: Cap. 13 – Desenvolvimento e gerenciamento de serviços 
Grupo 3: Cap. 14 – Desenvolvimento de programas e estratégias de determinação de 
preços 
Grupo 4: Cap. 15 – Projeto e gerenciamento de canais e redes de valor 
Grupo 5: Cap. 17 – Gerenciamento da Comunicação Integrada de Marketing 
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Obrigado por fumar. (Thank you for smoking) EUA: Fox, 2006. 
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