
 1

            
 

 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA: Fundamentos de Marketing 

PROFESSOR: Ricardo Resende Dias, Ms.                   Fone:9973-1752, 
ricardodias@orientecnegocios.com.br 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CARGA HORÁRIA ANO/SEMESTRE LETIVO 

CSA-1002 04 1º 68 h/a 2009/01 

 

 

1. EMENTA 
A interação entre a organização e o mercado, as relações de troca e a satisfação de necessidades e 

desejos mediante a oferta de produtos e serviços de valor à sociedade.  
 
2. JUSTIFICATIVA 

Um dos principais problemas enfrentados pelas organizações atuais é a escassez de clientes. A 
maioria dos setores de atividade em todo o mundo é capaz de produzir muito mais bens e serviços do 
que os consumidores em todo o mundo são capazes de comprar. Esse excesso de capacidade resulta de 
cada um dos competidores ter projetado uma fatia de mercado maior do que é possível. Se cada 
empresa projetar crescimento de 10% em suas vendas e o mercado total crescer apenas 3%, o resultado 
será a super oferta. 

Essa situação resulta em hipercompetição, ou seja, competidores desesperados por atrair clientes, 
baixar seus preços e oferecer brindes. Essas estratégias acabam causando margens minguantes, lucros 
decrescentes, empresas problemáticas e aumento das fusões e aquisições. 

O marketing é a resposta para competir em outras bases que não apenas o preço. Por causa do 
excesso de capacidade, o marketing tornou-se mais importantes do que nunca. O marketing é o 
departamento de fabricação de clientes da empresa. 

Mas o marketing ainda é um assunto mal compreendido nos círculos de negócios e na mente do 
público. As empresas acham que o marketing existe apenas para ajudar os fabricantes a se livrarem de 
seus produtos. A verdade é o oposto, isto é, a produção existe para apoiar o marketing. A empresa 
sempre dispõe do recurso de terceirizar sua produção. O fator que determina a prosperidade da empresa 
são as idéias e ofertas engendradas por marketing. A razão de ser de produção, compras, pesquisa e 
desenvolvimento, finanças e outras funções organizacionais é apoiar o trabalho da empresa no mercado 
de clientes. 
 
3. OBJETIVOS: 
3.1. OBJETIVO GERAL 

Capacitar aos discentes a análise das variáveis que compõem as relações de troca, fornecendo 
conhecimentos de mercadologia que permitam a intervenção neste processo, favorecendo o alcance dos 
resultados pretendidos pelas organizações. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir marketing e conhecer seus principais tipos. 

• Identificar as orientações tradicionais de marketing. 

• Despertar no aluno o interesse e o aprendizado pelas técnicas da análise mercadológica, 
levando-o a trabalhar com as realidades impostas pelo mercado e utilizadas pelas empresas, a 
fim de torná-lo apto a modificar o futuro.     

• Compreender a importância da administração de marketing para o alcance dos objetivos 
organizacionais. 
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• Descrever o processo de administração de marketing. 

• Listar os elementos de um composto de marketing. 
 
 
4. METODOLOGIA 

O curso será desenvolvido através de aulas expositivas, exemplos práticos, exercícios, trabalhos em 
grupo, estudo de casos, e debates sobre os temas abordados e estudados na bibliografia indicada.   

• Aulas expositivas com explanações e debates; 

• Aulas com trabalhos práticos em grupo; 

• Estudo de “cases”. 
 
Recursos Utilizados: Datashow, TV / Vídeo ou DVD, Quadro de Giz e outros. 

 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Apresentação da disciplina Introdução ao marketing 
5.1. Marketing: evolução, filosofia e conceitos 
5.2. Marketing: a criação de valor para os clientes – Cap 2 pag. 48 
5.3. Análise ambiental – Cap 6 pag. 142 
5.4. Planejamento de marketing e estratégia organizacional Cap 3 pag. 69 e Cap 4 pag. 93 
5.5. Comportamento do consumidor - Cap 7 pag. 160   Cap. 6 
5.6. Segmentação do mercado – Cap 11, pag 234 
5.7. Administração e desenvolvimento de produtos e serviços – Cap 13, pag. 277 20 
5.8. Marketing de serviços – Cap. 18, pag. 402 27 
5.9. Fundamentos da formação de preços – Cap. 19 pag. 424 03/06 
5.10. Distribuição – Cap. 20 pag. 453  10 
5.11. Comunicação de marketing – Cap. 22. Pag. 513 17 
5.12. Propaganda, promoção de vendas e publicidade – Cap 23, pag. 528 17 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A nota final será avaliada mediante acompanhamento contínuo, na disciplina, por meio de exercícios 
em sala de aula ou em casa, estudos de casos e pesquisa bibliográfica. 

A avaliação do aproveitamento acadêmico será expressa em graus numéricos de zero a dez (0 a 10), 
computados até a primeira casa decimal. 
Serão realizadas durante o semestre letivo, a fim de assegurar o processo de acompanhamento do (a) 
aluno (a), no mínimo, 6 (seis) avaliações que irão compor a nota final. 

As avaliações serão organizadas em dois conjuntos, constando em cada um, no mínimo três 
avaliações, sendo que cada uma dessas avaliações será o resultado de uma ou mais atividades 
acadêmicas. 

A nota final da disciplina será resultante da média ponderada das notas dos conjuntos, conforme a 
seguinte expressão: NF = 0,4N1 + 0,6 N2 

Será considerado aprovado o (a) aluno (a) que obtiver a freqüência mínima de 51 presenças e nota 
igual ou superior a 5 (cinco) pontos. 
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