Plano de Curso

MV.1.004 DATABASE MARKETING
DESCRIÇÃO
O Database Marketing não é apenas um registo de clientes, mas uma ferramenta apropriada
para formas de contato, aproximar e fortalecer os laços com os consumidores, entre muitas
outras funções. Tacticamente, o Database Marketing tem como orientação o princípio de que
nem todos os clientes são iguais.
O Database Marketing possibilita a procura de informações nas bases de dados e a criação de
mensagens adaptadas ao perfil de cliente, tornando-se assim numa ferramenta eficiente e
dirigida especificamente ao consumidor cujo interesse se encaixe no produto e/ou serviço
oferecido.
OBJECTIVOS
Este curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos e técnicas que lhes permitam
implementarem e explorarem eficazmente uma base de dados de marketing nas suas
organizações. No final deste Curso os participantes deverão ser capazes de:
· Utilizar o Database Marketing como uma nova forma de relacionamento com o
Cliente;
· Descrever as características principais do Database Marketing;
· Utilizar as tecnologias de suporte;
· Implementar um sistema de DataBase Marketing.
DESTINATÁRIOS
Este curso destina-se a profissionais das áreas de Marketing e Comercial, que necessitem
utilizar e tirar partido efectivo do “DataBase Marketing”, nomeadamente: Directores de
Marketing e Directores Comerciais; Técnicos de Marketing e Publicidade; Gestores de
Produtos, Marcas ou de Mercado.
METODOLOGIA
Para o presente plano de formação, os formadores utilizarão os métodos expositivos, os
métodos activos e os métodos interrogativos:
· Método Expositivo: centrado nos conteúdos traduz-se na transmissão oral pelo
formador de informação e conhecimentos ou conteúdos. A estrutura, a sequência dos
conhecimentos e o tipo de conteúdos são definidos pelo formador.
· Método Activo: designa um conjunto de métodos orientados para estimular a
participação dos formandos e partilha de experiências. Estes métodos baseiam-se na
actividade, na liberdade e na auto-educação. O formando aprende por descoberta
pessoal, vivenciando as situações. O formando constrói a resposta adaptada à
situação. O formador responsabiliza-se pela orientação, animação e pela elaboração
dos materiais pedagógicos necessários. A situação pedagógica é centrada nas
actividades dos formandos, a relação é estabelecida
com base nas interacções entre o formador e o
grupo.
· Método Interrogativo: consiste num processo de
interacções verbais, dirigidas pelo formador,
normalmente de tipo pergunta-resposta. O objectivo
é a descoberta pelo formando dos conceitos ou
conhecimentos a memorizar. A interrogação tanto
pode ser utilizada na aprendizagem de saber-fazer
como na de conceitos. Aplica-se ao conteúdo de uma
exposição ou demonstração. Assumem um papel
particular no método interrogativo a competência na
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elaboração de perguntas, os processos de raciocínio indutivo e ainda o modo como se
organiza a aprendizagem por descoberta.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Será entregue um kit de documentação por formando, que inclui: material de apoio diverso
(bloco ou folhas para apontamentos, textos, exercícios, etc.) e Manual da Acção de
Formação.
A formação decorrerá em sala devidamente equipada com capacidade e condições adequadas
à dimensão do grupo com Datashow, Quadro Branco ou Flip Chart.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação Inicial

Avaliação do nível de conhecimentos.

Avaliação Contínua

A avaliação efectuada assenta nos seguintes critérios:
· Domínio dos assuntos/capacidade de resolução dos problemas;
· Transferência da aprendizagem para novas situações;
· Realização de actividades de aferição de conhecimentos: fichas de
trabalho, exercícios, análise de casos, etc.;
· Participação;
· Nível de responsabilidade demonstrado;
· Comportamento relacional.

Avaliação Final

A avaliação final é aferida em função dos resultados da aprendizagem que
se traduzem com base nos critérios acima referenciados:
· Questionário de avaliação da satisfação do formando da acção de
formação;
· Questionário do formador de avaliação dos formandos.

Fecho da Acção

Atribuição de Certificado de Formação Profissional.

DURAÇÃO
2 dias
HORÁRIO
09:30 – 17:00
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O QUE É O MARKETING COM RECURSO A BASES DE DADOS
· Conceito de base de dados em Marketing
· Evolução histórica do Database Marketing
2. TECNOLOGIAS DE SUPORTE AO DATABASE MARKETING
· Equipamentos e tecnologias principais
· O software do Database Marketing
· Como construir uma Base de Dados para apoio ao Marketing
3. CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES COM OS CLIENTES
· Como seleccionar os melhores Clientes
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·
·

Construir um relacionamento com os Clientes com criação de valor
Selecção dos serviços a prestar aos Clientes: segmentação dos Clientes e dos Produtos

4. COMO PROCURAR NOVOS CLIENTES
· As bases de dados a explorar
· O problema da qualidade dos dados
· Modelos principais de pesquisa de novos Clientes
5. ASPECTOS LEGAIS NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS DE CLIENTES
· A nova legislação portuguesa e comunitária
6. O FUTURO DO DATABASE MARKETING
· Integração com outras tecnologias emergentes
7. CASOS PRÁTICOS DE UTILIZAÇÃO DATABASE MARKETING EM VÁRIOS MERCADOS
8. FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO
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