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Definição, compostos e estratégias de marketing. Definição e especificidade do marketing cultural .
Delimitação e especificidades do campo cultural. Economia da cultura e da comunicação. Produção e
consumo culturais. Tendências atuais do mark eting cultural. Estudos de caso de marketing cultural .
Marketing e políticas cul turais.
OB JE TI VO S

Proporcionar a aquisição, ampliação ou atualização dos conceitos relacionados ao marketing cultural,
possibilitando ao al uno a sua iniciação à atuação no campo da produção cultural , através de abordagens
teóricas e estudos de c aso . Serão apresentados e debatidos, ao longo do semestre , aspectos como: as
especificidades do campo cultural no âm bito da economia e das políticas ; as definições e estratégias de
marketing e as especi fi cidades do marketing cultural; o planejamento estratégico em marketing cultural ;
além da sua utilização como ferramenta de comunicação empresarial e os procedimentos e ferramentas
de viabilização financei ra de atividades culturais , considerando as tendências contemporâneas .
MET OD OL OGI A



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).
A VAL IA Ç ÃO



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)
CO NT EÚ D O P RO GR AM ÁT IC O



Conceitos de c ultura: emergências, noções e operacionalização;



Economia da cultura , políticas culturais e o financiamento do campo cultural ;



Introdução aos conceitos de marketi ng e diferentes tipos de marketing;



Marketing cul tural : conc eitos, atribuições , perfis dos profissionais e usos;



Visão do empreendedor: estudo de caso de entidades culturais



Marketing cul tural : planejamento e estratégias de viabilização financeira ;



Visão empresarial : perfil das empres as patrocinadoras.

Datas

Atividades

Aula 1

Semana de Comunicação e Cultura

Aula 2
Aula 3 e 4

Apresentação da disciplina
Conceitos de cultura e sua operacionalização

Aulas 5 e 6
Aulas 7 e 8
Aulas 9 e 10
Aulas 11 e 12
Aula 13 e 14
Aulas 14 e 15

Políticas Culturais e Financiamento da Cultura
Economia da Cultura e as especificidades do mercado de bens simbólicos
Introdução ao marketing: histórico e fundamentos básicos
Introdução ao marketing: delimitações, pressupostos e era digital
Marketing cultural: tipos, usos, atribuições e perfis dos profissionais
Marketing cultural: conceitos e distinções
Marketing cultural de agente/fim: plano de marketing e a especificidade dos
bens culturais
Exercício: Desenvolvimento de um plano de marketing na área da cultura
Exercício: Desenvolvimento de um plano de marketing na área da cultura

Aula 16 e 17
Aulas 18 e 19
Aulas 20 e 21
Aula 22 e 23
Aulas 24 e 25
Aula 26 e 27
Aulas 28 e 29
Aulas 30 e 31

Exercício: Desenvolvimento de um plano de marketing na área da cultura
Apresentação do exercício e discussão dos resultados
Marketing Cultural de meio/misto: perfil de empresas e instituições
patrocinadoras
Perspectiva empresarial do marketing cultural
Seminário e entrega do perfil das empresas e instituições patrocinadoras

Aulas 32 e 33
Aula 34

Seminário e entrega do perfil das empresas e instituições patrocinadoras
Entrega de resultados finais, encerramento e avaliação da disciplina
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