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Ementa
Contexto e evolução do marketing. O marketing e as especificidades do mercado turístico. O composto mercadológico. O produto (estudo da oferta e sua
potencial demanda). A política de preços. Ponto de venda (localização e distribuição).

Objetivo
* Entender os conceitos e o sistema do Marketing, bem como sua evolução;
* Perceber a importância do marketing e do produto turístico para o mercado de Turismo, de acordo com as necessidades apresentadas por esse mercado;
* Compreender a importância do entendimento da filosofia do marketing e da aplicação de suas ferramentas para o incremento da atividade turística.

Conteúdo
Unidade I: Introdução e evolução dos conceitos de Marketing
* Introdução e evolução de conceitos de marketing
*Conceito e natureza do marketing
*Surgimento, importância e definição
*Tipos de Marketing
*A função do composto de marketing
*As variáveis do composto de marketing (Produto, Preço, Praça, Promoção)

Unidade II: Perfil e comportamento do consumidor turista

* Comportamento do consumidor; 
* Influência pessoal e o processo de formação de opinião
* Processo de decisão de compra
* Modelo do processo de tomada de decisão do consumidor
* Os estágios do processo de decisão de compra

Unidade III: Psicologia do consumidor: Gatilhos psicológicos que levam ao consumo

* Consumo compulsivo, consumo impulsivo e consumo supérfluo
* A experiência no processo de decisão do consumidor
* O que são gatilhos mentais?
* Gatilhos mentais que afetam diretamente o comportamento do consumidor

Metodologia
As unidades do programa serão desenvolvidas através de aulas expositivas, leituras e debates, trabalhos individuais e em grupo ou seminários.

Procedimentos
grupo, bem como apresentação de seminários. Serão observados os fatores: domínio do conteúdo, bibliografia utilizada, raciocínio lógico, estrutura e
organização dos trabalhos acadêmicos, assiduidade, pontualidade e participação.
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