Curso: Especialização em Gestão Universitária - GEUNI
Disciplina: Marketing e Relacionamento com Alunos e Comunidade
Profa. Dra. Nadia Kassouf Pizzinatto
Período: 05 a 25/11/2015

Ementa
Contextualização do marketing de relacionamento: origem, influências e
evolução. Conceitos e elementos do marketing de relacionamento. A prática do
marketing de relacionamento como uma nova forma de se fazer negócios e seu
impacto na competitividade das empresas. O valor do cliente ao longo do
tempo. A relação entre o marketing de relacionamento e a atração, satisfação,
retenção e lealdade de clientes. O marketing de relacionamento como fonte de
vantagem competitiva.
Objetivos :
Apresentar o Marketing de Relacionamento – apoiado na construção de
relacionamentos a longo prazo - como o enfoque sucessor do Marketing
Transacional – apoiado no composto de marketing ( Produto, Preço, Promoção,
Ponto de Venda ). Identificar o perfil de empresas que assumem o foco nos
clientes, considerando como tais, todos os stakeholders organizacionais.
Contribuir para a formação de pós graduandos na visualização da possibilidade
de assumir o marketing de relacionamento como diretriz de gestão de
instituições de ensino superior, na formulação de estratégias mercadológicas
seja para prospecção de novos alunos, seja para atuação com parceiros da
academia, com alunos, com funcionários, com lideranças acadêmicas internas
e externas à instituição de ensino superior.

Programa
Dia
05/11/2015

Conteúdo programático
Apresentação do Plano de Ensino.
Contextualização do Marketing de
Relacionamento
x
Marketing
Transacional:
origem
pelas
tendências ambientais
Conceitos
e elementos
do
marketing de relacionamento. A
empresa focada no cliente: ciclo de
serviços e momentos da verdade.

Materiais e Métodos
Apresentação docente:
a) arquivo Plano FURB
b) arquivo Sam Walton
c) arquivo MR (Marketing
de Relacionamento) e o
Foco no cliente
d) arquivo Fósforos Balas,
Café e Jornal
e) atividade extra classe

11/11/2015

A prática do marketing de
relacionamento como uma nova
forma de se fazer negócios e seu
impacto na competitividade das
empresas. Perfil do gestor na nova
era do marketing de relacionamento
e os imperativos da empresa focada
no cliente

a) Discussão do texto:
Tendências Estratégicas e
Perfil do Gestor
b) arquivo Imperativos da
empresa com foco no
cliente;
c) arquivo Jardineiro
d) atividade extra classe

18/11/2015

.A relação entre o marketing de
relacionamento
e
a
atração,
satisfação, retenção e lealdade de
clientes: estratégias de prospecção,
fidelização, endomarketing.

a) Análise do arquivo MR
no
Ensino
Superior
Convibra;
b) Análise do texto: Por
que
Marketing
de
Relacionamento ?
c) atividade extra classe

25/11/2015

O valor do cliente ao longo do
tempo.
O
endomarketing
no
relacionamento com o cliente
interno.
O
marketing de
relacionamento como fonte de
vantagem competitiva no setor
educacional:

a) Análise do arquivo
Gummesson
Marketing
Interno
b) arquivo Whiteley cap 4
c) atividade extra classe d)
d)
Apresentação
dos
trabalhos pendentes
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