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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 5º 
DISCIPLINA: Fundamentos de Marketing Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

PRÉ-REQUISITO:  - 
SEMANAL:  4 aulas    TOTAL: 80 horas 
 

EMENTA 
Evolução histórica e Conceito de Marketing. Segmentos de Mercado. Mercados consumidores. 
Comportamento de Compra. Análise do ambiente. Sistema de Informações de Marketing. 
Webmarketing. 
 

OBJETIVOS 
a. Gerais 
Apresentar ao aluno uma visão geral do processo de marketing na empresa e na sociedade, 
capacitando-o a entender e atender às necessidades dos consumidores melhor do que a 
concorrência. 

b. Específicos 
I Compreender quais os principais conceitos, tarefas e ferramentas de marketing e sua inter-relação 
com as demais áreas funcionais, além de conhecer um breve histórico sobre as diversas orientações 
das empresas para o mercado ao longo dos tempos e os novos desafios e propostas para o Marketing 
contemporâneo.  
II Conhecer os fatores-chave para rastrear e identificar as principais tendências, oportunidades e 
ameaças do ambiente externo e interno.  
III Conhecer como o planejamento é realizado nos níveis corporativo, de divisão, de unidades de 
negócios e quais as principais etapas do planejamento de Marketing, além de identificar os aspectos 
que envolvem a constituição de um plano de Marketing.  
IV Conhecer os componentes de um moderno sistema de informações de Marketing, 
compreendendo como sistemas de apoio podem auxiliar na tomada de decisões de Marketing. 
Conhecer e aplicar os diversos métodos de pesquisa de Marketing e de mensuração e previsão da 
demanda.  
V Identificar os fatores e características que influenciam o comportamento de consumo dos 
indivíduos.  
VI Conhecer as peculiaridades do mercado organizacional e identificar os participantes do processo 
de compra e os fatores que mais influenciam nas decisões de compra organizacional.  
VII Conhecer os diversos critérios de segmentação de mercado e compreender como uma empresa 
pode identificar os segmentos que compõem um mercado e escolher o(s) segmento(s) que irá 
atender.  
VIII Apresentar ao aluno os principais atributos diferenciadores de que as empresas podem dispor 
para posicionar seus produtos e marcas no mercado, capacitando-o a identificar as estratégias de 
Marketing mais apropriadas para cada segmento de mercado e cada estágio do ciclo de vida dos 
produtos e de evolução do mercado.  
IX Aprender a identificar concorrentes, descobrir suas estratégias, objetivos, pontos fortes e fracos e 
seus padrões de reação; Projetar um sistema de inteligência competitiva, determinando o 
posicionamento da empresa perante a concorrência e o cliente.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I. Fundamentos da Administração de Marketing  
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1. Conceitos e ferramentas de marketing  
2. Definição de valor, satisfação e retenção de clientes.  
3. Orientações da empresa para o mercado  
4. Visão abrangente do Marketing no ambiente organizacional  
5. Perspectivas do marketing  
 
II. Análise do Ambiente de Marketing  
1. Método de análise SWOT  
2. Análise Macroambiental  
3. Análise Microambiental  
4. Análise do ambiente interno  
5. Respostas estratégicas às mudanças ambientais  
 
III. Planejamento Estratégico de Marketing  
1. Estratégia e gestão estratégica: qual é o papel do Marketing nesse processo?  
2. Planejamento estratégico corporativo, de unidade de negócios e funcional.  
3. Planejamento de Marketing  
4. A natureza e o conteúdo de um plano de Marketing  
 
IV. Sistema de Informação de Marketing – SIM  
1. O Sistema de informações de Marketing  
2. Implementação e análise de registros internos  
3. Implementação de sistema de inteligência de Marketing  
4. Pesquisa de Marketing: quantitativa e qualitativa; exploratória, descritiva e causal.  
 
V. Análise do Consumidor Final  
1. Modelo de comportamento do consumidor  
2. Fatores que influenciam o comportamento de consumo  
3. Papéis de consumo  
4. Tipos de comportamento de consumo  
5. Estágios do processo de comportamento de consumo  
 
VI. Análise do Consumidor Organizacional  
1. O que são compras organizacionais?  
2. Participantes do processo de compra organizacional  
3. O processo de compras e seleção de fornecedores  
4. Mercados Institucional e Governamental  
 
VII. Identificação de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo  
1. Níveis e modelos de segmentação de mercado  
2. Segmentação de mercados consumidor e empresarial  
3. Seleção de mercado-alvo  
 
VIII. Posicionamento da empresa e suas marcas no mercado  
1. Segmentação, posicionamento e diferenciação.  
2. Estratégias de diferenciação e posicionamento  
 
IX. Análise da concorrência  
1. Identificação de concorrentes  
2. Análise dos concorrentes  
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3. Sistema de inteligência competitiva  
4. Elaboração de estratégias competitivas 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de  revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente escolhidos, 
grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,  sugestões 
de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou 
individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, vídeo e computador  
para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação: 
- Prova: 17/03/2014 - 20 pts  
- Listas de Exercícios: 10 pts. 
2ª Avaliação  
- Prova: 05/05/2014 – 20 pts. 
- Seminário em dupla - 10 pts.  
3ª Avaliação  
- Prova: 01/07/2014 – 20 pts. 
- Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA) – 20 pts. 
Avaliação Suplementar: 11/07/2014  – 40 pts. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
• COBRA, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

552 p. , il. ISBN 8522415404. 
• KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Tradução de: Vera Whately. 

7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 527 p. ISBN 8521611692. 
• TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital. São Paulo: Novatec. 2009. 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
• DAEMON, Dalton. Marketing internacional. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 395 p. ISBN 

8522502560. 
• MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. v. 1. 337 p. ISBN 85-224-2400-4. 
• LARA, Simone B. Marketing & vendas na hotelaria. São Paulo: Futura, 2001. 182 p. 
• TERPSTRA, Vern; SARATHY, Ravi. International marketing. 8th ed. United States of 

America: Thomson South-Western, 2000. 753 p. 
• MOTA, Keila Cristina Nicolau. Marketing turístico: promovendo uma atividade sazonal. São 
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Paulo: Atlas, 2001. 219 p. 
 


