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1. MBA EM MARKETING 

O Curso de MBA em Marketing e Produtos visa capacitar o aluno nas áreas afins de 

Marketing e Produtos como, mídia, merchandising, promoção, pesquisa de mercado, 
lançamento e produtos, entre outros, para uma visão gerencial do departamento e 
capacitação executiva. 
A metodologia é estruturada para promover a constante e crescente absorção dos 
conhecimentos acadêmicos aplicados ao mundo corporativo com aulas práticas 
preparadas para proporcionar a troca de experiências e opiniões com professores 
executivos e outros profissionais, através de discussões de casos, conteúdo e 
preincipalmente transformando conhecimento em competências. 

O Curso de MBA em Marketing e Produtos possui carga horária de 360h, distribuídas em 

suas áreas para uma melhor especialização, visão sistêmica e global dos temas, 
ressaltando a prática em sala de aula, o aperfeiçoamento da educação de Gestão e 

Empregabilidade. 
 

2. EMENTAS 

1 – Liderança 

A diferença entre ser cheque e Líder. Na era das pessoas, onde o capital humano faz 

toda a diferença nas organizações, saber liderar equipes, inclusive de gerações 
diferentes, é um dos maiores desafios de todas as organizações. Neste contexto os 

alunos vão estudar todas as mais modernas estratégias de Liderança 

2 – Recrutamento de Equipe 

Todo bom gestor tem que ter como uma das principais competências a capacidade de 
formar times motivados, vencedores, complementares e multidisciplinares. Face a isto 
vamos dar uma visão de como o gestor, que nem sempre domina as técnicas de 
entrevistar, deve se comportar para montar a sua equipe 

3 – Comunicação Interna  

Comunicação interna ou endocomunicação é explicada como sendo as interações, os 
processos de troca e relacionamentos dentro de uma empresa. É fundamental, pois 
estimula a circulação de informações e o conhecimento entre os colaboradores. Neste 
módulo, serão abordadas as principais ferramentas para uma comunicação interna 
eficiente. 

4 – Negociação 

O momento mágico do processo de Vendas é a Negociação. Apesar de negociarmos 
quase 90% do nosso tempo na vida, no mundo corporativo é onde esta ferramenta 

precisa ser aplicada de maneira extremamente efetiva. Vamos apresentar metodologias 



 
de Negociação para que o aluno possa aplicá-las de maneira eficiente em todas as 
situações onde houver necessidade em sua atividade profissional. 

5 – Apresentações Eficazes 

Todos os profissionais do mundo corporativo tem demanda de algum tipo de 

apresentação para os stakeholders, e por conta disto precisam ter técnicas apuradas e 
especificas para que este momento seja bem aproveitado e compreendido por todos.  

6 – Gestão de Ativos 

A gestão de ativos consiste em boas práticas que podem ser utilizadas pelas 

organizações em seu processo de controle de ativos e que buscam alcançar um 
resultado desejado e sustentável. O IAM (Institute of Asset Management) define Gestão 

de Ativos como sendo a ação coordenada de uma organização para realizar valor com 
seus ativos. 

7 – Governança Corporativa  

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 
interessadas. 

8 – Gestão de Crise 

A gestão de crises é um processo amplo e que envolve todas as áreas da empresa e 

seus respectivos gestores. Em situações como essa, cria-se um comitê e indica-se um 
líder, que irá coordenar a equipe durante a emergência. Esse grupo irá definir quais os 

próximos passos que serão tomados, seja na área de comunicação, jurídica, segurança 
do trabalho, suprimentos, etc 

9 – Ética e Responsabi l idade Social   

Reflete sobre o bem e o mal, o que é certo ou errado, e procura responder, por 

exemplo, se os fins justificam os meios ou se os meios é que justificam os fins. Dentro 
desse contexto, as organizações, que são feitas e lideradas por pessoas, precisam fazer 

a mesma reflexão. Responsabilidade Social é a Norma internacional moderna, a 
responsabilidade social tem como objetivos básicos aprimorar o bem-estar e as 
"condições globais de trabalho" - como tratamento leal, ambiente adequado, 

remuneração justa, e outras - no ambiente corporativo, e avaliar a cadeia produtiva 
(stake holders) sob a ótica da responsabilidade social. 

10 – Funcionário Empreendedor  

Os empreendedores dentro da organização possuem características muito 
diferenciadas e vem merecendo a atenção dos grandes executivos na descoberta destes 
talentos. Algumas características são básicas e essenciais como Boa Capacidade de 



 
Liderança, Disponibilidade em Assumir Riscos, Independência e Criatividade, 
Originalidade e Energia para Criação. Necessidade constante de auto-realização e 

Dinheiro como principal medida de desempenho. Orientação direcionada para 
resultados 

11 – Planejamento de Carreira  

O plano de carreira funciona como um guia elaborado entre o funcionário e a empresa, 

onde o colaborador irá identificar o momento em que se encontra, quais são seus 
objetivos profissionais e quais passos são necessários para atingir seus sonhos. Tendo 

metas definidas, o colaborador saberá exatamente o que deverá fazer para alcançar 
seus objetivos, além de saber quais posições ele pode conseguir dentro da empresa em 

que trabalha. 

12 – Recolocação 

Dirigido a executivos em fase de transição, o Programa de Outplacement assessora 
sobre os rumos da carreira e a identificação de novas oportunidades. Com metodologia 
própria, ferramentas inovadoras e uma equipe de Business Inteligence especializada, o 

profissional amplia o seu leque de opções, conforme suas competências e o seu perfil 
na escolha do próximo passo, seja como consultor, executivo, empreendedor, 
acadêmico ou membro de conselhos consultivos. 

13 – Mapeamento de Competências e Coaching  

Mapear competências significa identificar as competências técnicas e comportamentais 
necessárias a cada cargo, área ou mesmo a todos os colaboradores da organização, 

imprescindíveis para o atingimento das estratégias da empresa. 

14 – Empresas-Alvo, CV e Mídias Sociais 

O trabalho de coaching inicia-se criando uma meta desejada pelo cliente, e essa meta 
pode abranger as mais diversas áreas e normalmente não existe um tempo 

determinado para esse objetivo ser atingido e tem o objetivo de ajudar profissionais de 
qualquer área a maximizar seu potencial e trazer mais resultados para sua empresa ou 

para o próprio desenvolvimento do seu trabalho. 

15 – Netwoking  

Networking não é simplesmente conhecer pessoas, mas sim conhecer pessoas que 

saibam o que você faz bem profissionalmente e que tenham relevância no mercado em 
que você está inserido. E precisa ser uma relação de troca, uma via de mão dupla, para 
poder ampliar a sua base de contatos. 

16 – Técnicas de Entrevistas 

Momento chave de uma recolocação, nem todas as pessoas são efetivamente 
preparadas na maneira correta de se comportar numa entrevista. Neste tema vamos 



 
dar dicas importantes para os alunos estarem preparados para uma promoção ou um 
cargo numa nova empresa. 

17 – O Papel  do Executivo de Marketing  

Esta aula inaugural do Módulo Funcional tem como objetivo dar aos alunos uma visão 

completa de todas as ferramentas, conhecimentos e atitudes que um Executivo de MKT 
precisa ter para liderar uma equipe. 

18 – Merchandising e Ações Promocionais  

São 02 das mais importantes ferramentas de Marketing. A Promoção pode ser 

Institucional ou de Vendas. A primeira consiste em alguma ação para reforçar a imagem 
dos produtos ou da empresa sob a ótica do consumidor. A segunda são ações que são 

feitas para estimular o consumo dos produtos através de alguma ação diferenciada. E 
Merchandising, que é a comunicação no ponto de venda pode ser uma ferramenta 
fundamental das Ações Promocionais ou então para divulgar um determinado produto 
ou grupo de produtos no ponto de venda. 

19 - E-commerce 

O e-commerce já faz parte do cotidiano do consumidor moderno. As empresas e o 
profissional atual precisam entender que o consumidor mudou depois da internet, e 
mesmo que os produtos ou serviços não sejam comercialmente adquiridos pela web, é 
necessário compreender como pensa este consumidor no que se refere a vendas pela 
web.  

20 – CRM (Customer Relationship Managment)  

Conhecer o Consumidor se tornou vital no mercado moderno, pois a concorrência é 
cada vez mais acirrada. O CRM (Customer Relationship Managment) ou Gerenciamento 

do Relacionamento com o Consumidor é uma ferramenta que as empresas que 
conseguem trabalhar bem seu Banco de Dados conseguem usar ele de maneira 

eficiente para identificar cada tipo de consumidor e propor ações de acordo com a 
necessidade de cada um.  

21 – Gestão de Marcas 

 Branding ou Brand management (do inglês, em português também Gestão de Marcas). 
'BRAND' é uma coleção de imagens e ideias que representam um produtor econômico; 

para ser mais específico, refere-se aos atributos descritivos verbais e símbolos 
concretos, como o nome, logo, slogan e identidade visual que representam a essência 
de uma empresa, produto ou serviço. Branding pode ser definido como o ato de 
administrar a imagem/marca (BRAND) de uma empresa. 

22 – Estratégia de Comuni cação Integrada  



 
A Comunicação Integrada consiste no conjunto articulado de esforços, ações, 
estratégias e produtos de comunicação, planejados e desenvolvidos por uma empresa 

ou entidade, com o objetivo de agregar valor à sua marca ou de consolidar a sua 
imagem junto a públicos específicos ou à sociedade como um todo.  

23 – Pesquisa de Marketing  

Esta ferramenta é muito importante para o levantamento de dados que retrata a 

demanda do produto de cada segmento do mercado gerando informações que trazem 
vantagens competitivas quando utilizadas de maneira assertiva para tomadas de 

decisões nas empresas.  

24 – Comportamento do Consumidor   

O comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos quando 
indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos serviços, 
ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. Um consumidor pode 
comprar, usar e/ou dispor de um produto, mas essas funções podem ser 
desempenhadas por pessoas diferentes. Além disso, podemos considerar os 

consumidores como atores que precisam de diferentes produtos para ajuda-los a 
representar seus vários papéis  

25 – Redes Sociais  

Uma rede social é um grupo de pessoas que tem algum nível de relação ou interesse 
mútuo. Essa definição acabou ganhando um novo significado na internet, o que já foi 
chamado de “relationship site” (sites de relacionamento) hoje é conhecido como redes 

sociais. Você vai estudar como aproveitar esta nova realidade para propagar a sua 
marcas e seus produtos ou serviços.  

26 – Ferramentas de Busca e Novas Plataformas Digitais  

Uma Ferramenta de Busca é um instrumento de pesquisa na web através de palavras-

chave ou categorias, orientadas por texto. É um website que lista páginas da web que 
equivalem aos caracteres escolhidos. Esses sites são armazenados em um sistema 

computacional, como a 'World Wide Web', ou um computador pessoal. As ferramentas 

de busca são muito úteis porque uma pessoa, agora, não precisa lembrar o endereço de 
um site para procurá-lo. Você vai estudar como aproveitar esta nova realidade para 

propagar a sua marcas e seus produtos ou serviços.  

27 – Inbound Marketing   

O “novo marketing” (Inbound Marketing) é qualquer tática de marketing que se baseia 
em ganhar o interesse das pessoas em vez de comprá-las. É o marketing de conteúdo 

com várias finalidades para o gerenciamento de sua empresa e seus produtos  

 



 
28 – Plnejamento de Marketing  

29 – Estratégias de Preço 

Dentro do composto de marketing uma das estratégias fundamentais para o sucesso de 
produtos e serviços é estruturação de um preço de acordo com o mercado alvo que ele 

vai propagar. De nada adianta cumprir rigorosamente os demais P’s do marketing se o 
preço não tem aderência ao consumidor ou o contrario o preço atende o consumidor 

mas não gera lucratividade para o produtos e consequentemente para a empresa.  

30 – Distr ibuição 

Uma das ferramentas de maior importância na estratégia de produtos e que existe 
pouquíssima literatura sobre o tema é a Distribuição de Produtos ou Serviços. Sua 

importância, dentre tantas outras pode ser percebida primeiro pela lógica de que 
quanto mais empresas você vende seu produto, mais você valoriza as suas marcas e 
menos riscos você corre em termos de perda de faturamento ou rentabilidade. e um 
outro fator preponderante é que não adianta vender se não conseguir entregar e a 
Distribuição é primordial neste processo. 

31 – Trade Marketing  

Uma das estratégias de marketing mais recentes é o Trade Marketing. Ele tem por 
objetivo duas grandes vertentes. Primeiro fazer o elo das estratégias de marketing com 
os processos que vendas, que muitas vezes geram grandes ruídos nas Empresas. Porém 
como o Trade Marketing se refere a ações de Marketing no ponto de venda e as 
decisões de compra acontecem cada vez mais dentro do Varejo, o Trade Marketing se 

torna uma ferramenta vital para as Organizações.  

32 – Planejamento Comercial   

33 – Lançamento de Produtos  

Toda e qualquer empresa existe porque tem um Produto (Serviços) para oferecer ao 
mercado. Porém para que estes produtos tenham sucesso no processo de vendas 
requer que ele seja concebido de maneira estratégica, com profundo conhecimento do 
Consumidor e do Mercado que está inserido. Para tal existem ações e ferramentas que 

tornam estas estratégias mais vencedoras para lançar produtos de sucesso.  

34 – Planejamento Estratégico  

Planejamento Estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de 
objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta 

as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. 

35 – Planejamento de RH  



 
Planejar a área de RH hoje é fundamental, pois o ambiente empresarial está, cada vez 
mais, exigente e rigoroso com as organizações. Não há mais espaço para as empresas 

que seguem modelos de gestão antiquados, as mesmas precisam adequar-se às 
necessidades humanas, de uma certa forma integrada, sejam elas clientes, 
proprietários, fornecedores, colaboradores, dirigentes etc. 

36 – Metodologia da Pesquisa e Orientação do Trabalho Acadêmico (EAD)  

TCC é a sigla para Trabalho de Conclusão de Curso, um trabalho acadêmico de caráter 
obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior. É elaborado em 

forma de dissertação, visando a iniciação e envolvimento do aluno de graduação no 
campo da pesquisa científica. 

3. INVESTIMENTO 

 

FORMA DE PAGAMENTO VALOR 

À VISTA 50% de desconto   

24 PARCELAS R$ 398,00 

12 PARCELAS R$ 796,00 

6 PARCELAS R$ 1.592,00 

 
 

 

 

 

 
 


