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PROGRAMA DAS PROVAS
1. A visão integrada do composto de marketing: produto, distribuição, preço e comunicação.
2. Comportamento do consumidor: fatores que influenciam o comportamento do consumidor,
processo de decisão de compra, etapas do processo de compra do consumidor.
3. Identificação de segmentos de mercado e públicos-alvo.
4. Relações com clientes: construção de valor, satisfação, desenvolvimento de relacionamento,
banco de dados.
5. Gerenciamento de serviços: natureza dos serviços; relacionamento com os clientes, qualidade
dos serviços, ações de pós-venda e assistência ao cliente.
6. Comunicação integrada de marketing: natureza, impacto e desafios relativos a sua
implementação.
7. Decisões que envolvem a comunicação de marketing: definição dos objetivos; caracterização
do público/audiência-alvo; seleção do composto promocional; elaboração das mensagens;
definição dos meios; determinação do orçamento; implementação e controle dos resultados.
8. Gerenciamento da comunicação de massa: propaganda, promoção de vendas, relações
públicas, eventos e experiências.
9. Gerenciamento da comunicação pessoal: venda pessoal, marketing direto/digital e interativo,
comunicação boca a boca.
10. Marketing digital como ferramenta de comunicação de marketing: tendências, estratégias,
ferramentas e mídias.
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