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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5031 - MÀRQUETING INSTITUCIONAL

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Tercer
Trimestre: Tercer
Crèdits: 4
Professorat: 

Alexandra Masó Llorente  <amaso@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català

Els materials poden estar en castellà o anglès.

Competències que es treballen

Específica

E2. Aplicar els fonaments del màrqueting i investigació de mercats.

E5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

E7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

Descripció

Aquesta assignatura serveix per conèixer els nous models de pensament estratègic i tenir els coneixements bàsics per aplicar aquests models pioners 
d'estrategia i operativa de mercat, així i com, per també conèixer i ser capaç de detectar aquelles institucions o empreses que executin de forma efectiva i 
rendible una veritable tasca de Màrqueting institucional basada en un propòsit social com a referent principal i coherent amb els seus  valors, principis, 
creences, i accions concretes de màrqueting tant operatiu i com estratègic.

Resultats d'aprenentatge

Mostrar habilitats estratègiques amb capacitat de veure l'entorn operatiu com un projecte, establir i aconseguir pautes a llarg termini, a gran escala a una 
dimensió global i internacional d'incertesa, incorporant la innovació i buscant xarxes de contacte per fer negocis de manera eficaç.

Metodologia de treball

Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten 
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oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot 
proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de 
recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
 

Continguts

Tema 1. Fonaments del màrqueting institucional, l’entorn polític econòmic i social

Orígens del màrqueting institucional: Ideologies polítiques fonamentals, liberalisme, socialdemocràcia, conservadorisme, progressisme, marxisme, 
anarcosindicalisme , democràcia , tecnocràcia oligàrquica  i feixisme.
Reptes institucionals en el mercat actual; competència vs. monopoli, la cadena de valor digital, la innovació i la propietat intel·lectual, i les 
regulacions sectorials. Fonaments de sociologia i psicologia social, estructuralisme social, individualisme i teoria sistèmica. 

 

Tema 2. Màrqueting institucional versus màrqueting  estratègic i operatiu clàssic

El màrqueting institucional: un re-plantejament als models estratègics i operatius clàssics.
El màrqueting operatiu institucional: Models de relació de mercat i establiment de lligams socials seguint la lògica institucional; Preu, promoció, 
producte/servei, distribució/canals 
Model d’anàlisi del propòsit institucional. Com aplicar una metodologia d’anàlisi de màrqueting institucional a qualsevol organització pública o 
privada, amb ànim de lucre o sense.

 

Tema 3. La Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) dins d’una estratègia de Màrqueting Institucional 

La lògica institucional dins l’empresa: models de RSC Empresarial.
Valors socials corporatius: traducció en polítiques de relacions laborals, medi ambient, entorn proper de l’empresa i societat en general, el lligam 
amb un propòsit institucional global
Evolució en l’aplicació de la RSE a l’empresa , des de l’instrument de màrqueting operatiu, passant per l’ús dins el  màrqueting estratègic  a la 
conversió en la font primària de negoci per la via del màrqueting institucional

 

Tema 4. Nous models de segmentació:  Els instigadors, les tribus , els incondicionals disposats a seguir el propòsit institucional

Una anàlisi critica de la segmentació clàssica, més enllà de les variables de classificació tradicionals i de la teoria dels nínxols de mercat
La segmentació social: model de segmentació i segments segons el màrqueting institucionals
Validació de la Segmentació: models d'anàlisi i resposta de segment estructurada i no estructurada. 

 

Tema 5. Gestió i lideratge en models institucionals:

Organitzacions formals vs organitzacions informals.
Estils de lideratge i el lideratge inspirador.

Activitats d'aprenentatge

AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació

60% SE4. Examen final

40% Avaluació continuada

AC Opció A)  
10% SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula
20% SE2. Treball en grup. Seguiment i entrega final
10% SE3. Exposició

AC Opció B)  
10% SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula
15% SE2. Treball individual



En cas de triar aquesta opció individual l'estudiant opta menys puntuació a la nota final

 

NOTES:

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota igual o superior a cinc tant en l’apartat d’examen com en l’apartat d’avaluació contínua
Tant l’examen final com el de la recuperació serà una prova individual i presencial.
Al període de recuperació només es podrà recuperar la part corresponent a l'examen final.

Recursos

Bàsics

Audiovisuals

Posner, E & Weyl, G. Radical Markets, uprooting capitalism and democracy for a just society. Princeton University Press, 2018.
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