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OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

1. Reconhecer a importância e a força das marcas para o marketing. 
2. Oferecer ao aluno uma visão geral dos principais aspectos ligados à criação e 

ao suporte de marcas fortes, com ênfase no uso da comunicação 
mercadológica. 

3. Demonstrar os passos para a criação de uma marca – processo básico. 
4. Analisar o processo de proteção legal das marcas. 

 
PROGRAMA 
FUNDAMENTOS 

 Principais conceitos e fundamentos de marcas. 
 O que é marca? 
 A importância e a força das marcas para as empresas e consumidores: 

a dupla função da marca. 
 Ressaltar as características da marca. 
 As dimensões da marca. 

PRINCIPAIS ASPECTOS LIGADOS À CRIAÇÃO E AO SUPORTE DE MARCAS FORTES. 
 O que significa uma marca. 
 O processo de geração e manutenção de marcas de valor. 
 O processo de criação: passos para a criação de uma marca. 
 Identidade visual. 
 Posicionamento competitivo da marca. 
 Os suportes da marca. 

ASPECTOS LEGAIS LIGADOS AO REGISTRO DE MARCAS 
 Lei da marca. 
 Aspectos do registro de marcas. 
 A ética e marketing de marcas. 
 Marcas: principal patrimônio da empresa. 

COMUNICAÇÃO DEMARKETING 
 Conceito de Branding 
 Conceito de Brand equity ( valor da marca) 
 Branding: A importância da gestão das marcas. 
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