
UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA

Mestrado em Design

2. Curso

 2

3. Ciclo de Estudos

Programa da Unidade Curricular

MARKETING

Ano Lectivo 2014/2015

MARKETING (M4305)

4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

1º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Arquitectura e Artes (2º Ciclo)

1. Unidade Orgânica
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 30,00

 5,00

 7,50

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutora ANA CRISTINA BOLOTA VALÉRIO DO COUTO

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

? Perceber a relação existente entre o design e a sociedade, analisando o contexto, as 

necessidades e desejos dos seres humanos e os seus comportamentos, a evolução social , 

económica e cultural

? Entender o marketing como uma filosofia de gestão que propõe uma forma sistematizada de 

analisar a interacção do mercado e de actuar sobre ele. 

? Perceber porque é que o design é uma criação de valor

15. Objectivos Específicos

? Desenvolvimento de uma reflexão sistemática sobre:

o mundo que nos rodeia - a envolvente, 

o ser humano  e o seu comportamento ( estudo do consumidor)

o produto/serviço  enquanto parte de um todo,  que integra uma estratégia e tem um impacto no 

mundo.

A criação de valor a partir do design ( e a relação com o preço)

forma como o produto/serviço  é levado até ao consumidor,  e é comunicado. 

? Capacidade para, através do design, criar propostas de valor, que assentem em elementos 

funcionai

16. Competências a adquirir
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Pretende-se que o aluno na sua função de designer integre uma reflexão sistemática sobre:

? o mundo que nos rodeia - a envolvente, 

? o ser humano  e o seu comportamento consumidor

? pela consciência que o produto/serviço  faz parte de um todo, integra uma estratégia e tem 

um impacto no mundo.

? pelo reconhecimento da relação com o preço, 

? pela atenção dada à forma como o produto é levado até ao consumidor, 

? a forma como é comunicado.

As aulas tem um carácter teórico ? prático, com uma parte da aula ocupada com apresentação 

dos conteúdos teóricas e outra com a análise de casos de estudo, exploração da bibliografia e 

desenvolvimento do trabalho colectivo que responda aos objectivos do projecto de design 

estratégico para a JFSDB.

Neste âmbito será criada um repositório de informação e de inspiriração, físico(painel) e digital, 

e será implementada uma metodologia de pesquisa, work shop para seleção e sistematização 

das ideias,

17. Metodologia de ensino

Os temas teóricos a apresentar são:

? O marketing. Resumo dos conceitos chave. As funções de marketing. Do marketing 1.0 ao 

marketing 3.0 ( Kotler). 

? Tornar o mundo melhor: estudo do contexto e envolvente através da caracterização da 

sociedade, em termos sociais, políticos, económicos , culturais Perceber que o marketing 

assenta na criatividade,cultura, na herança do passado e no respeito ético e ambiental . 

Reconhecer a importância das tendências de evolução económicas, sociais, filosóficas, 

culturais e emocionais. 

? Olhar para os seres humanos de uma forma holística: perceber o comportamento humano e 

a relação com o comportamento do consumidor/utilizador.

? O poder do design.-  a criação de propostas de valor dos produto e serviços que assentem 

no valor funcional,emocional e ético. Os produtos e serviços como peças fundamentais na 

identificação de uma missão e uma visão da empresa, fundamentada em valores. 

? O Preço-. Conceito alargado de preço ;

? Distribuição- Os diferentes canais de distribuição e as novas formas de entender a 

distribuição.

? Comunicação- Como estabelecer uma estratégia de comunicação,e como desenvolver um 

plano de comunicação. 

?  A responsabilidade social ? o impacto na sociedade das opções e estratégias empresariais.

? A importância do designer em projectos de co-criação

18. Conteúdos Programáticos

19. Métodos de Avaliação
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Compreensão dos objectivos

Capacidade de investigação e recolha de ideiaspertinentes

Capacidade de explicação das ideias

Capacidade de interligação de várias ideias e estabelecimento de súmulas.

Capacidade de cooperação.

Capacidade de organização e liderança de um workshop

Participação e empenho.

Kotler, Principles of Marketing,Management, 

Kotler, Marketing 3.0

Bibliografia específica de apoio às temáticas desenvolvidas em aula, disponibilizada em:

https://www.dropbox.com/home/marketing

20. Recursos Didácticos

Tendências

Comportamento humano

Ética

Mercado

Design

Co criação

21. Palavras Chave
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Kotler and ArmstrongAutor(es):

23. Bibliografia Principal

Principles of MarketingTitulo:

Edição: 15  2013

Local:

Ano:

Global EditionEditora:

Philip Kotler and Hermawan KartajayaAutor(es):

Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human SpiritTitulo:

Edição: 1

New Jersey

 2010

Local:

Ano:

John  Wiley and Sons, IncEditora:

Autor(es):

Titulo:

Edição:

Local:

Ano:

Editora:

Jégou, Verganti et alAutor(es):

24. Bibliografia Complementar

Design Driven Toolbox- A handbook to support companies in radical 

Product Innovation

Titulo:

Edição: 1  2012

Local:

Ano:

EVANEditora:

Autor(es):

Titulo:

Edição:

Local:

Ano:

Editora:
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Ficha técnica MIP
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