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Apresentação do curso
A criação do curso de pós-graduação em MBA em Branding (Gestão de Marcas) do 

UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria , deve-se  à  necessidade  de  preparar os  

profissionais  e  executivos das empresas para aplicação prática e imediata dos 

conceitos, além dos  fundamentos  mais  avançados  na  gestão  de  marcas.                   

                                                   

O  curso  foi  concebido  para  alunos  com  formação  nas  mais  diversas  áreas  de  

conhecimento. O curso foca as competências do egresso no sentido de poderem 

criar e gerir marcas de empreendimentos diferentes e possibilita meios de ascensão 

na  carreira  profissional  como  gestor  de  marcas. O  programa  foi  concebido  para  

que todo o conhecimento teórico recebido pelo aluno tenha aplicabilidade prática.

Os  professores  são  os  facilitadores  do  aprendizado  por  meios  de  exemplos  e  

atividades  práticas  como  estudos  de  campo,  de  casos  e  discussões  

direcionadas  em  sala  de  aula.      

                 

Possui  390  horas  de  atividades,  compreendendo  20  disciplinas,  divididas  em  

disciplinas  de  fundamentação  na  área  de  gestão  e  especificas  do  programa,  

complementado  por  conteúdo  on-line  de  metodologia  de  pesquisa  científica.
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Especializar o aluno para o desenvolvimento de gestão estratégica de marcas;

Capacitar o aluno para o desenvolvimento do planejamento e posicionamento 

estratégico da marca;

Desenvolver a capacidade de gerenciar portfólio de marcas de acordo com as 

oportunidades de mercado e estratégias de negócio;

Capacitar o aluno a desenvolver e gerenciar programas de identidade de marcas, 

papéis estratégicos na gestão de marcas e especificar as ações de comunicação 

para o alcance da equidade da marca;

Público-alvo
Profissionais que objetivam assumir cargos executivos nas mais diversas organizações 

(serviços, varejo, indústria e terceiro setor) para assumirem a gestão de marcas;

Empreendedores que desejam gerir com excelência a marca do seu próprio negócio;

Gestores que desejam se aprofundar em conceitos de administração de marcas;

Profissionais graduados ou não em administração que buscam uma reciclagem 

acadêmica.

Objetivos



Branding
(Gestão de Marcas)

www.unialfa.com.br

O programa está em acordo com as disposições da Resolução

MEC/CNE/CES  Nº 1, DE 6 DE ABRIL DE 2018, em seu Art. 8º:

Regulamentação

Diferenciais

Professores   especialistas   em   

branding   e   possuem excelente   

formação   acadêmica e vivência de 

mercado, o que possibilita trazer a 

prática para  a  sala  de  aula e com  

linguagem adaptada  aos  

profissionais  não  formados em 

Administração;

Trabalha  com  análise  para  solução  

de  casos  reais  vivenciados  por  

empresas do mercado, preparando o 

aluno para enfrentar na prática os 

desafios do mundo corporativo. 

A  abrangência  da  grade  de  

disciplinas  e  a  busca  pela  formação  

de  um profissional extremamente 

flexível para o mercado de trabalho;
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Conceituação e Gestão de Marcas;
Propósito e Branding Estratégico;
Design Thinking, Criatividade e Inovação;
Pesquisa de Mercado e Netnografia;
Liderança, Endobranding e Gestão de Equipes;
Brand Equity e Posicionamento de Marcas;
Design Estratégico, Naming e Identidade Visual;
Branding, Gestão de Relacionamento e Humanização das Marcas;
Branding Sensorial e Experiencial;
Branded Content, Transmedia & Storytelling;
Digital Branding e User Experience;
Monitoramento e Métricas de Resultados ;
Cibercultura e Comportamento do Consumidor;
Aspectos Legais de Marcas ;
Place Branding e Identidade de Lugar;
Arquitetura e Hierarquia de Marcas;
Gestão e Gerenciamento de Crise;
Branding e Empreendedorismo ;
Marketing e Comunicação Integrada de Marcas;
Metodologia Cientifica;

12h
12h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
12h
24h
12h
12h
12h
12h
12h
24h
24h
24h
24h
30h

390h
Subtotal

390h
Total geral

Estrutura curricular
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Compreender os principais desafios para a construção de marcas. Conceitos e 
definições  de  marca  e  branding.  Missão,  visão  e  valores  da  marca,  cultura  
organizacional e seu planejamento estratégico de marca.

CONCEITUAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS

Integração   da   gestão   da   marca   e   da   gestão   do   negócio   com   base   no   
desdobramento estratégico do propósito. Conceituação de propósito e alma de 
marca,  objetivos  SMART,  leitura  do  ambiente  interno  e  externo  (SWOT  +  5  
Forças de Porter), identificação de tendências e definição de planos de ação de 
marca.

PROPÓSITO E BRANDING ESTRATÉGICO

Com  um  cenário  cada  vez  mais  competitivo,  as  empresas  estão  procurando  
formas   inovadoras   para   se   diferenciar   e   criar   valor   para   o   consumidor.   
Metodologias  e  ferramentas  podem  ser  muito  úteis  como  a  abordagem  do  
design thinking, usado para resolver problemas com equipes multidisciplinares 
de maneira criativa. 

DESIGN THINKING, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Módulos

Conceitos  e  metodologia  de  pesquisa  de  mercado.  Objetivos  da  pesquisa  
de  mercado.  Tipos,  características  e  usos  da  pesquisa  de  mercado.  Pesquisa  
quantitativa e qualitativa. Dados primários e secundários. Estatística aplicada a 
pesquisa de mercado. Plano de pesquisa de mercado. Aplicações da pesquisa 
de mercado abrangendo o ambiente on-line. Netnografia e suas aplicações.

PESQUISA DE MERCADO E NETNOGRAFIA
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Cenário de recursos humanos, estratégias de recursos humanos e formação de 
competências;  Sistemas  de  avaliação  de  desempenho  e  potencial;  Feedback;  
Sistemas de recompensa; Sistemas de desenvolvimento: treinamento técnico e 
comportamental; Seleção de pessoas: entrevista por competências. Gestão de 
pessoas no ambiente digital. Liderança e endobranding na gestão de equipes.

ENDOBRANDING, LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES 

Conceitos  estratégicos  de  design  e  sua  aplicabilidade  na  gestão  da  marca.  
Definição do naming e suas características na construção da marca, bem como a  
identidade  visual  estabelecida  pela  política  de  design  e  posicionamento  da  
marca.

DESIGN ESTRATÉGICO, NAMING E IDENTIDADE VISUAL

Conceitos  de  Marketing  de  Relacionamento.  Interrupção  Permissão.  LTV  (Life 
Time Value). Estágios do Marketing de Relacionamento: conscientização, 
consideração,  conversão  e  pós-venda.  Estratégias  de  relacionamento  nos  
diversos estágios – PRM e CRM. Metodologia e fluxos para construção de um 
plano de relacionamento.

BRANDING, GESTÃO DE RELACIONAMENTO E
HUMANIZAÇÃO DAS MARCAS

Aborda as relações entre marcas, serviços e produtos e sua experiência com o 
consumidor. Branding sensorial e emocional, a estética e o design. Experiência e 
sinestesia de marca: visão, olfato, audição, paladar e tato e sua utilização nos 
projetos da marca.

BRANDING SENSORIAL E EXPERIENCIAL
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Conceitos de transmídia, storytelling, o poder psicológico da estória, Branding & 
storytelling, Business & storytelling. Estrutura da estória. Tipos de narrativas. 
Aplicação de Storytelling na comunicação de marketing. Conhecer o ambiente 
de convergência e transmídia em que nos encontramos e compreender o fluxo 
de   informação   para   desenvolver   estratégias   de   conteúdo   abrangendo   o   
ambiente digital das marcas.

TRANSMIDIA STORYTELLING E BRANDED CONTENT

Transformação  do  ambiente  de  branding  devido  ao  digital.  Presença  digital.  
Páginas & Perfis (site, hotsite, minisite, portal, blog, perfis sociais), display, email, 
buscadores,   mobile,   sites   de   redes   sociais,   plataformas   e   tecnologias   
emergentes.  Planejamento  de  branding  incluindo  plataformas  digitais.  Ênfase  
na  experiência  do  usuário.  Entendendo  o  seu  perfil  e  comportamento,  para  
aumentar a conversão em um ambiente com muitas informações, disputando a 
atenção do usuário.

DIGITAL BRANDING E USER EXPERIENCE

Conceituação de monitoramento e Métricas e suas especificidades no ambiente 
digital.  KPIs.  Tipos  de  KPIs  e  interrelação  entre  eles.  Mensurações  frias  e  
quentes.   Web   analytics,   sentimentos   e   eco-sistemas.   Planejamento   de   
monitoramento   e   dashboards   em   função   dos   objetivos   de   marketing.   
Ferramentas de monitoramento.

MONITORAMENTO E MÉTRICAS DE RESULTADOS

Principais conceitos das atividades do comportamento do consumidor on-line e  
off-line,  avaliando  a  diversidade  do  comportamento,  suas  necessidades  de  
motivações na tomada de decisão de compra, sua personalidade, seu ambiente 
social e cultural, seu processo de tomada de decisão individual e empresarial e 
seu comportamento na sociedade.

CIBERCULTURA E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
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Direto  no  ambiente  digital.  Abrangência  do  direito  nas  novas  plataformas  
digitais.   Crimes   digitais.   Privacidade.   Marco   civil   brasileiro.   Lei   Azeredo.   
Ameaças legais no ambiente digital. Regras de conduta – boas práticas. Cases. 
Licenciamento de marcas.

ASPECTOS LEGAIS DE MARCAS: DIREITO NO AMBIENTE DIGITAL

São objeto de estudo da disciplina a definição de Brand Equity, Posicionamento 
de  Marca  e  seus  objetivos,  o  Branding  orientado  para  a  construção  de  
Brand  Equity,  além  da  estrutura  e  os  possíveis  caminhos  para  a  geração  de  
Brand  Equity de uma marca.

BRAND EQUITY E POSICIONAMENTO DE MARCAS

Conhecer  as  diferentes  estratégias  de  arquitetura,  hierarquia  e  extensão  de  
marca com suas definições, características, objetivos, assim como seu papel na 
manutenção e aprimoramento do brand equity.

ARQUITETURA E HIERARQUIA DE MARCAS 

Definição  de  modelos  e  construção  de  planejamento  para  gestão  de  crise  
e  gestão  de  planos  futuros  para  reforçar  e  proteger  a  marca  no  ambiente  
mercadológico.

GESTÃO E GERENCIAMENTO DE CRISE

Conceitos de Planejamento Estratégico Empresarial. Empreendedorismo. Plano 
de  Negócios.  Transformações  no  ambiente  de  negócios  devido  ao  digital.  
Start-ups.  Aborda  o  plano  estratégico  empresarial,  análise  de  cenários  e  
competências para a tomada de decisão.

BRANDING E EMPREENDEDORISMO 
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Introdução dos conceitos básicos de marketing na comunicação integrada de 
marcas. Comunicação integrada administrativa, institucional e mercadológica. 
Comunicação  interna  e  externa.  Planejamento  de  comunicação  integrada  e  
a  gestão   de   marcas.   Características,   funções   e   aplicações   das   principais   
ferramentas   de   comunicação   e   suas   relações   dentro   do   processo   de   
comunicação.

MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARCAS

O  conteúdo  desta  disciplina  permite  que  o  aluno  tenha  sua  iniciação  nas  
práticas   de   investigação   e   tem   o   propósito   de   discutir   conceitos   e   
características  da  ciência,  bem  como  de  familiarizá-lo  com  as  técnicas  de  
estudo  e  de  pesquisa  científica.  Aborda  as  etapas  de  uma  pesquisa  
científica.  Tipos de pesquisa.  Métodos e técnicas de pesquisa. Caracterização 
do objeto de  pesquisa.  Formas  comuns  de  coleta  de  dados.  Estruturas  do  
projeto  de  pesquisa. Metodologia científica para elaboração de trabalhos. 
Técnicas básicas para  pesquisa  bibliográfica  e  uso  de  padrões  de  referências.  
Elaboração  de  projetos de pesquisa.

METODOLOGIA CIENTÍFICA

Para   o   trabalho   de   conclusão   de   curso   os   alunos   poderão   optar   entre   
desenvolver um plano estratégico de marca ou um artigo cientifico. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
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PROF. MARCIA AURIANI 

Gestora Executiva no InfoBranding. Coordenadora de cursos de pós-graduação na 
Belas Artes/São Paulo e na UNIALFA/Goiânia. Atua no mercado corporativo como 
palestrante e consultora e no acadêmico como coordenadora e professora de 
pós-graduação. Possui mestrado em Engenharia de Produção com foco em Gestão 
do Design e Branding pela Universidade Paulista, pós-graduada em Administração 
de Marketing e graduada em Administração de Empresas pela Fundação Álvares 
Penteado. Acumula também os títulos de extensão internacional em Negócios na 
EOI (Madrid) e na Andrés Bello (Chile), Marketing Digital pela HSM Educação, 
Ensino Superior pela Laureate International Universities, Propaganda e Marketing 
pela ESPM e Design Management pela LBDI. Autora e organizadora dos livros 
"Design Digital e Novas Mídias", "InfoBranding - Práticas de Gestão de Marcas", 
"Marketing e Gestão Comercial" e "Gestão do Design". Assina diversos artigos 
publicados em congressos e revistas no Brasil e exterior; além disso, representou o 
Brasil como jurada no concurso internacional Best Brand Awards 2015 e trouxe para 
São Paulo o III Congresso Internacional de Branding em 2016.
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Realize a pré-inscrição para a Pós-Graduação UNIALFA no curso de sua escolha 
no site www.unialfa.com.br
Uma vez concluída, sua pré-inscrição será enviada à equipe de consultores, que 
entrará em contato com você para eventuais esclarecimentos e dar início ao 
processo de matrícula.

Inscrição

Para realização da matrícula será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos na Central de Atendimento ao Aluno:

Processo de matrícula

RG

CPF

Comprovante de Endereço

Certidão de Nascimento ou de Casamento

Diploma ou Declaração de Conclusão da Graduação

Histórico Escolar

Foto 3x4

Currículo Profissional



fb.com/unialfagoiania

UNIALFA
@unialfagoiania
@unialfa

(62) 3412-1350
(62) 99980-5444


