
Marketing Estratégico



O Marketing de moda tem um papel estratégico fundamental, definindo a missão, o posicionamento e propósito da marca, 

de forma a orientar e influenciar o produto e design de uma marca de moda, bem como a gestão de campanhas 

publicitárias e promoções para vender as marcas e os produtos de moda. 

Equilibra o lado criativo da moda com as necessidades e desejos dos consumidores, e a necessidade de lucro para a 

organização. Um Marketing Manager na industria de moda tem de ser criativo e conhecedor dos seus clientes-alvo, capaz 

de influenciar o design e produtos, e paralelamente, capaz de se concentrar no lado comercial da moda com o objetivo de 

gerar vendas e lucro, sabendo promover e vender o design e produtos.



Esta proposta de formação pretende demonstrar qual é o papel atual dos profissionais de marketing no mercado de moda, 

e como devem interagir com os departamentos de design e produto dentro da organização, elucidar sobre o processo de 

definição e construção de uma marca, acompanhar as principais tendências de marketing e de consumo, conhecer o seu 

cliente e ser capaz de desenvolver um plano de marketing para a sua marca.

Os alunos aprenderão como captar as informações de marketing necessárias para construir e trabalhar uma marca de 

moda, identificar tendências globais, conectar-se com os consumidores para criar relacionamentos de longo prazo, 

construir um forte valor de marca, criar e gerir estratégias de marketing no campo da moda, e entregar e comunicar valor.



# Objetivo 1

Elucidar sobre o conceito de marketing no mercado da moda enquanto filosofia de gestão, reconhecer a sua importância 

na estratégia da empresa, na comunicação do produto, satisfação do cliente e no incremento das vendas.

# Objetivo 2

Conhecer o funcionamento de uma empresa de moda focada no mass market. Qual é a sua estrutura, interação entre 

diferentes equipas e funções, e o papel do marketing na organização

# Objetivo 3

Criar uma marca de moda, definir o seu posicionamento no mercado em relação aos concorrentes e desenvolver um 

plano de marketing



# Conteúdo

1. Introdução (8h)

I. A industria da moda.

II. Marketing no mercado da moda.

III. Mercado & Consumidor.

IV. Branding: a moda transformada em 

marca.

2. Marketing de moda (8h)

I. Comportamento do consumidor e 

tendências de consumo.

II. Identificar segmentos de mercado e 

selecionar mercados alvo.

III. Modelos de Negócio.

IV. Posicionamento.

V. Segmentação.

3. Produto e Preço (5h)

I. O produto ou serviço.

II. Pricing.

III. Distribuição.

4.  Plano de marketing (6h)

I. Análise de mercado e clientes.

II. SWOT.

III. Objetivos.

IV. Estratégia.

V. Marketing mix.

VI. Implementação e Controlo.

5. Comunicação (6h)

I. Estratégias.

II. Comunicação integrada.

III. Marketing digital.

IV. Fashion e-commerce.



Formada em Gestão de Empresas na Faculdade de Economia do Porto (FEP) e com um MBA Executivo na Porto Business School (PBS) , 

frequentou diversos cursos de liderança e marketing, tendo terminado recentemente a certificação de Coaching Practioner pela Association for 

Coaching, e o curso de Full Digital Marketing na Goobec.

Participou como formadora e mentora na Pós-graduação em Empreendedorismo NETT (Novas Empresas Tecnológicas e Técnicas), da CESPU

(Coop Ensino Superior Politécnico e Universitário), na disciplina “Consumer Trends & Consumer Behavior”, e como oradora convidada nas 

Conferência de Marketing da Universidade de Aveiro “Atualiza.te.

Iniciou a carreira em Londres, na área de marketing , regressando a Portugal para integrar o departamento de Distribuição e Marketing da

Haagen Dazs. Um ano mais tarde, aceita o desafio de assumir funções na área comercial da Nike.

# Formador

Rita Vasconcelos

https://www.linkedin.com/in/ritavasconcelosnicolaudealmeida/


Em 1998 integra a Sonae, como gestora de categoria, tendo uma evolução de carreira dentro do grupo em funções de direção em diversas 

áreas nos anos seguintes. Em 2006 é desafiada a assumir a direção de desenvolvimento de produto de infantil, e mais tarde a direção de 

merchandising infantil,.

Em 2012, no âmbito da estratégia de maior especialização das marcas, a MO e a Zippy tornam-se marcas independentes, e é desafiada a 

assumir a Direção de Marketing & Visual Merchandising. Neste período, foi responsável pela estratégia e implementação de projetos relevantes 

como o rebranding da marca - de Modalfa para MO - e o desenvolvimento dos novos conceitos de loja.

Em 2016, é convidada a assumir a direção de desenvolvimento de produto de mulher, ficando também responsável por implementar uma nova 

área de Brand ID & Style para redefinição do lifestyle da marca. Foi também responsável por coordenar o lançamento de uma das maiores 

avenidas de crescimento da MO, com o projeto de lançamento do site internacional e da gama da MO em marketplaces.

# Formador

Rita Vasconcelos

https://www.linkedin.com/in/ritavasconcelosnicolaudealmeida/


# Horário

33 horas

18:30h – 21:30h

Pós-laboral durante a semana (terças e quintas-feiras)

# Dirigido a

Pessoas interessadas na área de gestão de moda, profissionais com pouca experiência na área, profissionais da área

de moda que pretendam adquirir novos conhecimentos em marketing de moda.

# Contexto Profissional

Marketing Manager, Brand manager, Trade Marketing Manager, Comunicação e RP,..


