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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
 

 Estabelecer canal de comunicação para viabilizar processos e operações logísticas.  
 

 Demonstrar capacidade de síntese, negociação, comunicação, decisão, liderança e análise.  
 

 Demonstrar capacidade de comunicação.  
 

 Cooperar no desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos operacionais e 
inovações tecnológicas.  

 

 Participar de feiras, seminários, congressos, simpósios de tecnologia.  
 

 Identificar oportunidades e ameaças para o mercado inovador.  

 

 

Qualificação:  Auxiliar de Logística 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

 
Professor: Alexandre Jarandia 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Interpretar os dados obtidos sobre o 

mercado, por meio de critérios e 

conceitos de Marketing. 

 

1.1 
 
 
1.2 

Aplicar o conceito de marketing nas 
diversas áreas do mercado. 

Colaborar na definição de 
processos mercadológicos que 
visem apoiar sistemas contínuos 
para obtenção de dados sobre a 
performance do mercado. 

1 Conceito e definição de marketing e 
sua influência no sistema econômico:  
 
- Fundamentos do mix de marketing  

2 Interpretar fundamentos e objetivos 

do processo de pesquisa de mercado 

 

2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 

Identificar e selecionar fontes 
primárias e secundárias de dados 
sobre o mercado. 

Elaborar instrumentos para coleta 
de dados: pautas para entrevistas, 
questionários, dinâmicas de grupo 
e outras técnicas aplicáveis. 

Organizar coleta de dados 
quantitativos, qualitativos e 
financeiros necessários à 
elaboração de estudos 
mercadológicos e econômicos. 

2 Os ambientes de marketing:  
 
- Macroambiente e microambiente  
 
- A pesquisa de mercado:  
 
Objetivos da pesquisa, variáveis, 

fontes de informação, elaboração de 

questionários de pesquisa  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular - Módulo1 



 

  

3 Pesquisar segmentos de mercado e 

suas variáveis 

 

3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 

Definir critérios para a 
segmentação e setorização do 
mercado de determinado produto, 
com base nos diversos desejos e 
necessidades identificados. 

Elaborar briefing de produtos e 
marcas para o desenvolvimento de 
ações mercadológicas.  
 

Planejar pesquisas em campo, 
selecionando as técnicas mais 
apropriadas, a partir da definição 
do âmbito geográfico desejado e 
dos objetivos estabelecidos.  

3 Os mercados e o comportamento do 
consumidor:  
 
- segmentação de mercado; 
  
- conceito de público-alvo 

4 Interpretar estudos, relatórios e 

pesquisas econômicas e de 

mercados para subsidiar critérios no 

gerenciamento da demanda 

identificada nos mercados da 

organização 

 

4.1 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
4.3 
 
 

Levantar informações quantitativas, 
qualitativas e financeiras sobre o 
desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e 
demais dados, visando apoiar o 
processo de estudos 
mercadológicos e econômicos. 

Elaborar relatórios que identifiquem 
as características de demanda do 
produto em estudo.  

Estabelecer sistemas adequados 
para gerenciar a demanda.  
 

4 Métodos e técnicas para identificação 
das variáveis de preço: 
 
Preço básico, descontos, prazos, 
impostos, fretes, e tipos de 
negociação (B2B, B2C e C2C)  
 



 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

Aplicar o conceito de marketing nas 
diversas áreas do mercado. 

Colaborar na definição de processos 
mercadológicos que visem apoiar 
sistemas contínuos para obtenção 
de dados sobre a performance do 
mercado.  
 

Conceito e definição de marketing e 
sua influência no sistema 
econômico:  
 
- Fundamentos do mix de marketing  

 
 Aula expositiva e 

dialogada; 
 Pesquisa 

 

05/02 a 
05/03 

  

Identificar e selecionar fontes 
primárias e secundárias de dados 
sobre o mercado. 
  
Elaborar instrumentos para coleta de 
dados: pautas para entrevistas, 
questionários, dinâmicas de grupo e 
outras técnicas aplicáveis.  
 
Organizar coleta de dados 
quantitativos, qualitativos e 
financeiros necessários à elaboração 
de estudos mercadológicos e 
econômicos.  

Os ambientes de marketing: 
  
- Macroambiente e microambiente  
 
- A pesquisa de mercado:  
 
Objetivos da pesquisa, variáveis, 

fontes de informação, elaboração de 

questionários de pesquisa 

 
 Aula expositiva e 

dialogada; 
 Artigos; 
 Avaliação 
 

12/03 a 
09/04 

  

II – Plano Didático 



 

 

 

Definir critérios para a segmentação 
e setorização do mercado de 
determinado produto, com base nos 
diversos desejos e necessidades 
identificados. 

 Os mercados e o comportamento do 
consumidor:  
 
- segmentação de mercado; 
  
- conceito de público-alvo 

 
 Aula expositiva e 

dialogada; 
 Artigos; 
 Pesquisa 

 

16/04 a 
07/05 

  

Elaborar briefing de produtos e 
marcas para o desenvolvimento de 
ações mercadológicas.  
 

Os mercados e o comportamento do 
consumidor:  
 
- segmentação de mercado; 
  
- conceito de público-alvo 

 
 Aula expositiva e 

dialogada; 
 Pesquisa; 
 Seminários 
 Avaliação 

 

14/05 a 
02/07 

  

Planejar pesquisas em campo, 
selecionando as técnicas mais 
apropriadas, a partir da definição do 
âmbito geográfico desejado e dos 
objetivos estabelecidos. 

Os mercados e o comportamento do 
consumidor:  
 
- segmentação de mercado; 
  
- conceito de público-alvo 

 
 Aula expositiva e 

dialogada; 
 Pesquisa 
 Seminários 

 

06/08 a 
27/08 

  

Levantar informações quantitativas, 
qualitativas e financeiras sobre o 
desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e demais 
dados, visando apoiar o processo de 
estudos mercadológicos e 
econômicos. 

 

Métodos e técnicas para 
identificação das variáveis de preço: 
 
Preço básico, descontos, prazos, 
impostos, fretes, e tipos de 
negociação (B2B, B2C e C2C) 

 Aula expositiva e 
dialogada; 

 Pesquisa; 
 Exercícios 

03/09 a 
08/10 

  

Elaborar relatórios que identifiquem 
as características de demanda do 
produto em estudo.  

Estabelecer sistemas adequados 
para gerenciar a demanda.  
 

Métodos e técnicas para 
identificação das variáveis de preço: 
 
Preço básico, descontos, prazos, 
impostos, fretes, e tipos de 
negociação (B2B, B2C e C2C) 

 
 Aula expositiva e 

dialogada; 
 Pesquisa; 
 Seminários. 
 Avaliação 

 

22/10 a 
17/12 

  



 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar os dados obtidos 
sobre o mercado, por meio 
de critérios e conceitos de 
Marketing.  

 Identificar os principais 
conceitos de Marketing; 

 Aplicar os conceitos de 
Marketing o estudo de 
mercados. 

 
 Pesquisa  
 Estudo de caso 

 

 Clareza  
 Objetividade 
 Uso correto dos 

termos técnicos 
 

Registros e exposições 
escritas sobre a os 
conceitos de Marketing 
existentes, embasados em 
preceitos teóricos. 

 

Interpretar fundamentos e 
objetivos do processo de 
pesquisa de mercado.  

 Entender a importância 
da pesquisa de 
mercado; 

 Identificar os 
instrumentos 
necessários para 
realização de uma 
pesquisa de mercado; 
 

 Pesquisa  
 Estudo de caso 
 Dinâmica de 

Grupo 
 Avaliação 

 

 Clareza  
 Objetividade 
 Uso correto dos 

termos técnicos 
 

Registros e exposições oral 
e escrita sobre a pesquisa 
de mercado como 
ferramenta de coleta de 
dados para uma 
organização. 

 

Pesquisar segmentos de 
mercado e suas variáveis. 

 Entender o que é 
segmento de mercado; 

 Identificar as 
oportunidades de 
negócio; 

 Pesquisa  
 Estudo de caso 
 Seminários 

 

 Clareza  
 Objetividade 
 Uso correto dos 

termos técnicos 
 Assiduidade 

 

Registros e exposições oral 
e escrita sobre os 
segmentos de mercados e 
suas aplicações em 
Logística 

 

Interpretar estudos, 
relatórios e pesquisas 
econômicas e de mercados 
para subsidiar critérios no 
gerenciamento da demanda 
identificada nos mercados 
da organização.  

 Analisar estudos e 
relatórios para tomada 
de decisões 

 Avaliar quais os 
critérios relevantes para 
o gerenciamento da 
demando por serviços 
em Logística 

 Pesquisa  
 Estudo de caso 
 Seminários 
 Avaliação 

 

 Clareza  
 Objetividade 
 Uso correto dos 

termos técnicos 
 Comprometimento 

 

Registros e exposições oral 
e escrita sobre as os vários 
tipos de fontes de 
informações utilizados para 
subsidiar a tomada de 
decisões de uma 
organização.  

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IV – Plano de Avaliação de Competências 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Lousa; 

 Data show; 

 www.guialog.com.br; 

 Artigos e estudos de caso; 

 Kotler, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle; tradução Ailton Bomfim Brandão – 5. Ed. – 7. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 
2008; 

 Francischini, G. Paulino. Administração de Materiais e do patrimônio – São Paulo: 
Cengage Learning, 2010; Administração de Suprimentos e Logística (Prof. Rodolpho A 
M Wilmes) – São Paulo 2008 

 Trabalho extraclasse; 

 Avaliação de recuperação; 

 Revisão dos temas onde o aluno tem maior dificuldade. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

_______________________________________________________ Data 27/02/2015 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

PTD  compatível com o Plano de Curso, às normas do CETEPS, ás orientações desta 

Coordenação e coerente com a proposta pedagógica da Escola.   

X– Parecer do coordenador de área 

 

_______________________________________________________ Data 27/02/2015 


