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COMPETÊNCIAS ETIM DE MARKETING
Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção,
organização e representação do mundo e da própria identidade.
Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a outras culturas ou etnias e
para a comunicação interpessoal.
Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões
geométricas, ícones, gestos etc.
Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para
conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver.
1. Analisar aspectos de evolução, os tipos e características dos mercados.
2. Analisar adequadamente os efeitos das variáveis do Marketing Mix (4Ps).
3. Distinguir as variáveis controláveis (microambiente) e incontroláveis (macroambiente) do marketing.
4. Analisar os estágios do ciclo de vida do produto; 5. Analisar os métodos de segmentação de mercado.
6. Analisar dados através do SIM – Sistema de Informação de Marketing.
1. Diferenciar nos processos administrativos: pessoa física e jurídica.
2. Interpretar formas de contrato e compreender suas características.
3. Interpretar as diversas legislações que regulamentam as atividades comerciais.
4. Interpretar as diversas legislações que regulamentam as atividades do Representante Comercial.
5. Analisar os direitos e obrigações de fornecedores e consumidores, aplicando corretamente normas
específicas; 6. Interpretar a regulamentação da propaganda nacional pelo órgão de regulação específico –
CONAR (Conselho Nacional de Auto Regulamentação publicitária).
1. Analisar aspectos da evolução e os processos da comunicação.
2. Distinguir as ferramentas de comunicação mercadológica e suas aplicações.
3. Analisar a relevância da comunicação visual para fins mercadológicos.
1. Analisar o comportamento do Consumidor; 2. Analisar os processos e estímulos de decisões relacionados a
desejos e necessidades; 3. Definir ações mercadológicas que interfiram no comportamento do consumidor.
4. Discernir a influência da cultura no processo de tomada de decisões de compra e/ ou consumo.
1. Analisar os serviços e funções de sistemas operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em
atividades de configuração, manipulação de arquivos, segurança e outras.
2. Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do profissional de marketing.
3. Analisar a necessidade de tratamento de imagem para a manipulação através de software específico.
1. Identificar as teorias e princípios de vendas.
2. Analisar as etapas do processo de vendas e suas características nos setores da economia.
3. Analisar e distinguir as modalidades de comércio na gestão de vendas.
4. Identificar a importância do marketing mix nas vendas; 5. Analisar a necessidade do planejamento de
vendas; 6. Analisar o perfil do vendedor contemporâneo e as suas competências para atuar em equipe de
vendas; 7. Discernir melhores métodos e técnicas de atendimento na aplicação do ciclo das vendas.
8. Implementar, acompanhar e gerenciar operação de telemarketing no ciclo de vendas.
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