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PORQUE FAZER GESTÃO EM MARKETING?
“Seus clientes insatisfeitos são a sua maior fonte de aprendizado.”
Bill Gates

O curso de Marketing forma executivos capazes

que atraiam e mantenham clientes, a condição

de gerir atividades desta área em pequenas,

de estudar o mercado e seu ambiente

médias e grandes empresas.

socioeconômico para criar e inovar produtos ou
serviços, promovendo-os, solidificando sua

O profissional de Marketing terá como

marca no mercado e definindo estratégias que

diferencial competitivo a capacidade de

atinjam o público-alvo e os preços que serão

apresentar soluções para problemas de gestão

praticados; desenvolver a capacidade de

da comunicação.

comunicar e criar relacionamentos com
consumidores, antecipar tendências, aproveitar

Além desta competência para o diagnóstico, ele

oportunidades de mercado e analisar riscos.

será capaz de traduzir informações em
estratégias de marketing e de convertê-las, no

Áreas de atuação: O tecnólogo em Marketing

campo da Propaganda, em mensagens

vai atuar em empresas de vários segmentos

compreensíveis para o público-alvo, de acordo

públicos e privados, desenvolvendo tarefas

com a mídia a que as mensagens se destinam.

como: desenvolvimento de plano de marketing
estratégico, pesquisa de mercado quantitativa e

Objetivos: Desenvolver no futuro tecnólogo a

qualitativa, gerenciamento de ações decisórias,

capacidade de elaborar estratégias de vendas

plano de comunicação integrada de marketing,
entre outros.

“O objetivo do marketing é conhecer e entender o
cliente tão bem que o produto ou serviço se vende
por si próprio .”
Peter Drucker
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ESTUDE ENTRE
AS MELHORES
DO PAÍS
A Unifil apresenta excelente conceito
no MEC e mais de 80 anos de tradição
em ensino.

2 ANOS
CURSO SUPERIOR

Com foco na prática de maneira
rápida conquiste seu diploma e esteja
preparado para um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo

+1.960H
DE ESTUDO

Nossa carga horária é dividida entre
disciplinas obrigatórias e optativas
para que você tenha o máximo
desempenho em seus estudos

+45.000
ALUNOS

Junte-se a essa grande comunidade
de ensino com prestações que cabem
no seu bolso e crie seu futuro de
sucesso.
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DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
CARGA HORÁRIA DE 80H CADA MÓDULO
Análise Econômica e Mercado

Fundamentos de Marketing

Atividade Certificadora - Análise Prática

Fundamentos de Finanças

Mercadológica

Fundamentos de Gestão Empresarial

Atividade Certificadora - Plano de

Gestão de Serviços

Comunicação

Gestão de Vendas

Atividade Certificadora - Plano de Marketing

Gestão Estratégica de Pessoas

Comportamento do Consumidor

Logística Empresarial

Comunicação Integrada de Marketing

Marketing de Relacionamento

Empreendedorismo

Marketing de Varejo

Endomarketing

Marketing Social e Cultural

Ética Emp. e Resp. Socioambiental

Pesquisa de Mercado

Promoção e Merchandising

Planejamento e Gestão Estratégica

DISCIPLINAS
OPTATIVAS
CARGA HORÁRIA DE 60H
CADA MÓDULO
Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS’
Negociação e Gestão de Conflitos
Trade Marketing

+120 H

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS EM:

Graduação
Licenciatura
Superior tecnólogo
Pós-graduação
Cursos "in company"
Cursos on-line
Cursos e-learning
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