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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA  
 

Prof. MARCELO GOMES DE ALMEIDA PRADO  

Mestre – EAESP/FGV 

 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de 

dezembro de 1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o 

desenvolvimento intelectual do país, reunindo escolas de excelência e 

importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, na 

administração pública e privada e na história do país. 

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande 

tradição e intensa produção intelectual: 

 

CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito GV – Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio – Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP – Escola de Economia de São Paulo 

EMAp – Escola de Matemática Aplicada 

EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

 

 

3.  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE   
 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma 

rede de distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos 

pela FGV, através de suas Escolas e Institutos, distribuídos por meio de 

Instituições Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, 

Programa de Pós-Graduação; pelo FGV Online, Programa de Ensino a Distância; 

pelo FGV in company, Programa de Cursos Customizados; pela Central de 

Qualidade e Inteligência de Negócios, responsável pela manutenção da 

qualidade e padrão de excelência FGV, em qualquer lugar do país onde os 

programas do IDE estejam sendo oferecidos; e pela Certificação de Qualidade, 

que compartilha a qualidade do conhecimento e do ensino produzidos na FGV 

com os cursos de graduação em Administração e Economia de outras 

instituições do país.  
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Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia e dos 

Estados Unidos, os alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a 

possibilidade de participar de programas de curta, média ou longa duração em 

universidades estrangeiras.  

 

Os programas do FGV Management são oferecidos no ABC Paulista pela Strong, 

nos seguintes campi: 

 
Campus Almirante 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br 

 

Campus Jacarandás 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br 

 

Campus São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 383, 2º Andar – São Caetano do Sul 

saocaetano.fgv@strong.com.br 

 
4433 3222 | 4433 6166 | 3996 5668 

www.strong.com.br  

 
 

4. ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – EESP 
 

A Escola foi credenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria no 707, de 

15 de abril de 2003, para oferecer cursos de graduação em economia, cursos 

de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e cursos de educação continuada. 

A EESP é um centro de excelência na geração e transmissão do saber 

econômico, e sua missão é desenvolver a aprendizagem e o debate público, que 

contribua para a evolução econômica e social do País. 
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5. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O MBA em Gestão: Estratégia de Mercado tem por objetivo desenvolver uma 

visão holística das atividades empresariais, focando na criação de valor para a 

empresa. Oferece conhecimentos técnicos aos alunos para se tornarem 

gestores líderes, tanto no ambiente das organizações nas quais trabalham, 

quanto no desenvolvimento de negócios próprios.  

 

Busca ainda relacionar o ferramental teórico à prática de gestão, por meio de 

um jogo de negócios e trabalha o autoconhecimento de competências 

comportamentais para instrumentalizar o aluno a elaborar de um projeto de 

carreira. 

 

O MBA em Gestão: Estratégia de Mercado tem por objetivos específicos: 

 

 Desenvolver a visão estratégica do profissional.; 

 

 Desenvolver habilidades básicas de gestão, construindo as competências 

técnicas fundamentais à formação de um líder; 

 

 Desenvolver nos participantes uma visão estratégica de Marketing; 

 

 Capacitar na construção de vantagens competitivas sustentáveis em 

ambientes de intensa rivalidade, a partir da compreensão de valor 

percebido pelo cliente. 

 

 

6. A QUEM SE DESTINA  

 

Este curso é destinado aos profissionais com atuação em processos decisórios 

nas empresas e que tenham experiência profissional. 
 

 

7. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

Os participantes serão avaliados em cada disciplina através de provas 

individuais e trabalhos em grupo, sendo exigida a nota final mínima 7,0 (sete) 

em cada disciplina para sua aprovação e formatura. Será exigida também uma 

presença mínima obrigatória de 75% no curso como um todo e de 75% em cada 

disciplina.  
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8. CERTIFICAÇÃO 

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da 

Fundação Getulio Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES 

nº 1 de 08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 

 

O MBA em Gestão: Estratégia de Mercado é certificado por uma das melhores 

instituições de ensino do país, que tem grande expressão no cenário 

educacional: EESP – FGV (Escola de Economia de São Paulo) .  

 

 Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão: Estratégia de Mercado, Nível 

Especialização” aos participantes que atenderem a todos os critérios de 

aprovação estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

 

 Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional respectivo, 

caso o aluno opte por realizá-lo; 

 

 A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo 

internacional cursado, aos alunos que atenderem todos os critérios de 

aprovação em ambos os cursos. 
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9. PROGRAMA 

 

MÓDULO NACIONAL 
MBA em Gestão: Estratégia de Mercado 

 DISCIPLINAS HORAS /AULA 

 Módulo de Gestão Empresarial 

1 Gestão de Pessoas 24 

2 Negociação e Administração de Conflitos  24 

3 Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 24 

4 Gestão Estratégica 24 

5 Economia Empresarial 24 

6 Matemática Financeira 24 

7 Contabilidade Financeira 24 

8 Marketing 24 

 Módulo de Estratégia de Mercado 

9 
Ambiente Legal: Contratos, Direito do Consumidor, Registros 

e Patentes 
24 

10 Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento 24 

11 
Estratégias de Vendas: Diretas, Indiretas (B2B e B2C): 

Dimensionamento, Gerenciamento e Trade Marketing 
24 

12 
Estratégias de Relacionamento: Construção, Fidelização, 

Cocriação, Cauda Longa e Key Accounts 
24 

13 Estratégias Digitais 24 

14 
Estratégias de Branding – Integrando Propaganda e 

Promoção 
24 

15 
Relações Públicas, Gestão de Riscos para a Reputação e 

Crises de Imagem 
24 

16 
Novos Produtos/Serviços: Estratégias para Lançamento, 

Administração de Portfólios e Planos de Contingência 
24 

 Módulo de Fechamento 

17 Desenvolvimento de Carreira 24 

18 Jogos de Negócios 24 

 TCC - Trabalho de Conclusão de Curso  - 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS HORAS/AULA 

Business and Management for International Professionals 

University of California - Irvine 
54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 

University of Chicago - Harris School 
49 

Gestão de Negócios 

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial 

ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

The Business Environment in China Current 

Chinese University of Hong Kong 
40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International Brands 

and Business 

Fondazione CUOA – Business School - Itália 

40 

International Business Law 

University of California – School of Law - Irvine 
54 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

1. Gestão de Pessoas 

Globalização e hipercompetição. Escassez de recursos e pressões por 

produtividade. Valores do modelo industrial de gestão. Novas relações de 

trabalho: home office, teletrabalho e crowdsourcing. Estratégias envolvendo 

processos de impatriação e expatriação de funcionários. Diferenças inter-

geracionais: atitudes e valores.  

 

2. Negociação e Administração de Conflitos 

Estrutura e abordagens de negociação. Hierarquia e status. Condicionantes 

culturais. Modelos de estilos e comportamento dos negociadores. Consenso e 

relacionamentos. Qualidade e acordo de níveis de serviço. Tangíveis e 

intangíveis. Risco e incerteza. Encerramento e implementação do acordo. 

 

3. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos  

Grupos de processos do PMBOK®. Técnicas e ferramentas para gerenciamento. 

Estrutura analítica do projeto (EAP). Diagrama de Gantt. Sequenciamento de 

Atividades e o método do caminho crítico (CPM). Escritório de projetos (PMO). 

Técnicas para redução do tempo total do projeto. Métodos Ágeis: SCRUM. 

 

4. Gestão Estratégica 

Análise do ambiente interno e externo. A formulação da estratégia competitiva. 

Objetivos estratégicos. O balanced scorecard (BSC). A matriz SWOT e a avaliação 

estratégica. A matriz de Ansoff. Governança corporativa.  

 

5. Economia Empresarial 

A teoria da oferta e da demanda. Os mercados competitivos e não competitivos. 

As políticas monetária e fiscal e estabilização da economia. Estimativa do PIB. 

Ciclo de negócios e crescimento potencial. A política cambial e os regimes de 

taxa fixa e flutuante. 
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6. Matemática Financeira 

Relações fundamentais e taxa de juros. Regime de juros simples e de juros 

compostos. Séries Uniformes de pagamento. Sistemas de amortização de 

dívidas. Desconto de títulos e duplicatas. VPL e TIR. Anuidades e perpetuidades. 

 

7. Contabilidade Financeira 

Estrutura das demonstrações contábeis. Método das partidas dobradas. 

Regime de caixa e regime contábil de competência. Análise econômico-

financeira das demonstrações contábeis. A contabilidade financeira e a 

contabilidade gerencial. Relatório da administração.  

 

8. Marketing 

Comportamento do consumidor. Segmentação e posicionamento de mercado. 

Mix de Marketing frente ao mercado: produto, preço, distribuição e 

comunicação. Influência da tecnologia nas estratégias de Marketing. 

Tendências de Marketing: Marketing Digital e Métricas de Marketing. 

Estratégias de produto e marca.  

 

9. Ambiente Legal: Contratos, Direito do Consumidor, Registros e Patentes  

Princípios Gerais dos Contratos. Direito do Consumidor. Regulamentação das 

práticas comerciais. Publicidade: princípios do CONAR e Direitos Autorais. O 

Código de Defesa do Consumidor. Visão panorâmica da Propriedade Intelectual. 

Registro de Marcas. Concorrência Desleal. Patentes e Segredos. 

 

10. Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento           

Uso de Inteligência Competitiva em ambientes voláteis. Monitoramento 

Estratégico Competitivo. Teoria da Mente – aplicação no ambiente de negócios. 

Perfis de organização e de executivos. Natureza do Monitoramento Estratégico 

Competitivo.  

 

11. Estratégia de Vendas – Diretas, Indiretas (B2B e B2C): Dimensionamento, 

Gerenciamento e Trade Marketing  

Estudar a importância das estratégias de vendas (diretas e indiretas) em 

contextos B2B e B2C, a partir da compreensão do conceito de marketing, 

acesso ao mercado e gestão da força de vendas. Gestão de marketing e vendas, 

definição da estrutura de canais, aprofundamento da função vendas na 

organização e trade marketing.  

 

12. Estratégias de Relacionamento: Construção, Fidelização, Cocriação, Cauda 

Longa e Key Accounts 

Relacionamento com clientes. Interface com a cultura organizacional voltada 

para customer intimacy. Cocriação. Cauda longa e a aplicação de modelos de e-

business na gestão de nichos decorrentes. O conceito de key accounts e as 

ações estratégicas decorrentes da análise da lucratividade do relacionamento 

com cliente especiais no mercado B2B. 
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13. Estratégias Digitais 

Desenvolver uma visão estratégica de comunicação com o mercado em meios 

digitais, apresentando os principais conceitos e oferecer uma ''caixa de 

ferramentas'' que possa ser utilizada para enfrentar e solucionar desafios na 

criação, execução e análise de resultados de estratégias de marketing que 

utilizem meios digitais. 

 

14. Estratégias de Branding – Integrando Propaganda e Promoção 

O advento da economia digital trouxe a criação das redes sociais que 

influenciam não apenas as corporações com as instituições governamentais, 

como vemos hoje, não só no Brasil como em todo o mundo. Integração das 

atividades de propaganda e promoção para a construção das marcas. 

Compreensão de suas motivações para compra e consumo. 

 

15. Relações Públicas, Gestão de Riscos para a Reputação e Crises de Imagem 

Processos de construção, consolidação e preservação da reputação da 

empresa. Recursos e metodologias disponíveis para a Gestão de Riscos de 

Imagem. Formadores de opinião, mídia jornalística e redes sociais, para a 

condução eficaz de Gestão de Crise junto à opinião pública. 

 

16. Novos Produtos/Serviços: Estratégias para Lançamento, Administração de 

Portfólios e Planos de Contingência 

Foco na exploração de oportunidades de negócios, através de lançamentos em 

mercados B2B e B2C. Hierarquização e escolha das oportunidades. 

Identificação das necessidades / problemas do cliente. Definição de 

indicadores (flags). Identificação das atividades chave. 

 

17. Desenvolvimento de Carreira 

Qualidade de vida e empregabilidade. Instrumentalização para viabilizar 

reflexões individuais: autoconhecimento. Intraempreendedorismo como 

diferencial competitivo. Gestão de networking. Marketing Pessoal. Gestão de 

conflitos de interesses. Modelo de Negócios Pessoal – Business Model You.  

 

18. Jogos de Negócios 

Aplicações dos conhecimentos aprendidos ao longo do curso em atividades que 

simulem situações reais do cotidiano da atividade empresarial. Decisões de 

estratégia, de marketing e os aspectos comerciais. Decisões relativas aos 

aspectos operacionais e da gestão de pessoas. Decisões no âmbito da gestão 

econômico-financeira. 
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