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EMENTA 

 

Def in ição,  compostos e  estratégias de market ing.  Def in ição e espec i f ic idade do market ing  cul tura l .  

Del imi tação e especi f ic idades do campo cul tu ra l .  Economia da cul tura e da comunicação.  Produção e  

consumo cul tura is .  Tendências atuais  do mark et ing cul tu ra l .  Estudos de caso de market ing cul tura l .  

Market ing e  pol í t icas cul tura is .   

 

OBJETIVOS 

 

Proporc ionar a aquis ição,  ampl iação ou atual ização dos concei tos re lac ionados  ao market ing  cul tura l ,  

poss ib i l i tando ao aluno a sua in ic iação à atuação no campo da  produção cul tura l ,  a t ravés de abordagens  

teór icas e  estudos  de caso .  Serão apresentados e debat idos,  ao longo do semest re ,  aspectos  como: as  

especi f ic idades do campo cul tura l  no âm bi to da economia e das pol í t i cas ;  as def in ições e  est ratégias de 

market ing e  as  especi f i c idades do market ing  cul tura l ;  o p lanejamento  estratégico  em market ing cul tura l ;  

a lém da sua ut i l ização como ferramenta de comunicação empresar ia l  e os procedimentos e ferramentas 

de v iabi l ização f inancei ra de at iv idades cul tura is ,  considerando as tendências contemporâneas .  

 

METODOLOGIA  

 

 Aulas expositivas dialogadas (com utilização de recursos audiovisuais); 

 Debates (temáticos ou sobre textos escolhidos); 

 Pesquisas (elaboração de plano de marketing de agentes culturais e perfil de empresas e instituições patrocinadoras). 
 

 

AVALIAÇÃO  

 

 Participação em debate e entrega de fichamento sobre textos escolhidos (1 ponto) – Debate na aula escolhida e entrega 

do fichamento impresso. 

 Participação em levantamento sobre o mercado cultural em Salvador (1 ponto) 

 Participação em exercício de elaboração de plano de marketing no campo cultural (4 ponto) 

 Seminário e pesquisa sobre o perfil de empresas patrocinadoras (4 pontos)  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 
PROGRAMA DE COMPONENTES 

CURRICULARES 

COMPONENTE CURRICULAR 



 

  Concei tos  de cul tura:  emergências,  noções e operac ional ização;  

  Economia da cul tu ra ,  po l í t icas  cul tu ra is  e o  f inanciamento do campo cul tura l ;   

  In t rodução aos concei tos de market ing  e d i ferentes t ipos de market ing;  

  Market ing cul tura l :  concei tos,  at r ibuições ,  per f is  dos pro f iss ionais  e  usos;  

  Visão do empreendedor :  estudo de caso de ent idades cul tura is   

  Market ing cul tura l :  p lanejamento e  estra tégias de v iabi l ização f inancei ra ;  

  Visão empresar ia l :  per f i l  das empresas pat roc inadoras.  

 

Datas Atividades 

Aula 1 Semana de Comunicação e Cultura  

Aula 2  Apresentação da disciplina 

Aula 3 e 4 Conceitos de cultura e sua operacionalização 

Aulas 5 e 6 Políticas Culturais e Financiamento da Cultura  

Aulas 7 e 8 Economia da Cultura e as especificidades do mercado de bens simbólicos 

Aulas 9 e 10 Introdução ao marketing: histórico e fundamentos básicos 

Aulas 11 e 12 Introdução ao marketing: delimitações, pressupostos e era digital 

Aula 13 e 14 Marketing cultural: tipos, usos, atribuições e perfis dos profissionais  

Aulas 14 e 15 Marketing cultural: conceitos e distinções 

Aula 16 e 17 
Marketing cultural de agente/fim: plano de marketing e a especificidade dos 
bens culturais 

Aulas 18 e 19 Exercício: Desenvolvimento de um plano de marketing na área da cultura 

Aulas 20 e 21 Exercício: Desenvolvimento de um plano de marketing na área da cultura 

Aula 22 e 23  Exercício: Desenvolvimento de um plano de marketing na área da cultura 

Aulas 24 e 25  Apresentação do exercício e discussão dos resultados 

Aula 26 e 27 
Marketing Cultural de meio/misto: perfil de empresas e instituições 
patrocinadoras 

Aulas 28 e 29 Perspectiva empresarial do marketing cultural 

Aulas 30 e 31 Seminário e entrega do perfil das empresas e instituições patrocinadoras 

Aulas 32 e 33 Seminário e entrega do perfil das empresas e instituições patrocinadoras 

Aula 34 Entrega de resultados finais, encerramento e avaliação da disciplina 
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