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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   
 

Prof. LUIS CARLOS SEIXAS DE SÁ 
Economista (PUC-RJ). Doutorando – ISCTE (Lisboa). Mestre em Administração de Empresas 

(MBA), pela HEC School of Management - França, sendo o 2º ano realizado na London 

Business School (LBS). Mestre em planejamento organizacional pela FGV - EBAPE. 

Idealizador, professor convidado e há 20 anos Coordenador Acadêmico Executivo dos 

Programas de Pós-Graduação MBA em Marketing; MBA em Gestão Estratégica de Serviços e 

Co-coordenador acadêmico do MBA em Marketing Digital da Fundação Getulio Vargas em 

inúmeras cidades do Brasil. Como executivo, ao longo de 18 anos exerceu a Diretoria 

Executiva de Marketing da Bradesco Seguros; a Gerência Nacional de Vendas da American 

Express e as Gerências de Marketing e Planejamento Estratégico do Citibank. Há 18 anos é 

Sócio-Diretor da SÁ & ASSOCIADOS – Integradora de Conhecimentos Ltda. – empresa 

especializada em Consultoria e Treinamento em Estratégia Empresarial, Marketing e Vendas. 

 
 

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. 

 

É a única instituição brasileira de ensino superior entre as 100 melhores do 

mundo, de acordo com o ranking divulgado pelo New York Times, em 2002. 

Segundo pesquisa global realizada pela Universidade da Pensilvânia, a FGV 

figura hoje entre os 30 principais Think Tanks do mundo. 

 

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 SP - 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 

EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

FGV Social – Centro de Políticas Sociais 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 
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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 Educação 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.  
 

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 BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – EBAPE 

 

Criada em abril de 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) tem desempenhado 

importante papel na formação de quadros universitários e governamentais no 

Brasil e em outros países da América Latina e África. Desde seu início, ministra 

cursos de administração em nível de pós-graduação e especialização, bem 

como mantém um amplo programa de pesquisas e consultoria técnica a 

empresas e entidades do governo.  

 

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/
http://www.strong.com.br/
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A EBAPE oferece, juntamente com outras Escolas da FGV, cursos de pós-

graduação lato sensu através do programa FGV Management. Estes cursos, em 

diversas especialidades, são oferecidos, na modalidade aberta ou para 

corporações específicas, sob coordenação executiva do Instituto de 

Desenvolvimento Educacional (IDE). 

 

 

5. SOBRE O MBA EM GESTÃO: ESTRATÉGIAS EM NEGÓCIOS DE SERVIÇOS 

 

O setor de Serviços está diretamente ligado ao crescimento da economia pelo 

papel que desempenha tanto para o comércio quanto para as indústrias. O MBA 

em Gestão: Estratégias em Negócios de Serviços irá torná-lo capaz de analisar, 

desenvolver, gerenciar e implementar projetos em empresas de Serviços. Você 

desenvolverá atitude profissional crítica e empreendedora pautada pela ética, 

sustentabilidade empresarial (triple bottom line) e busca contínua de inovação. 

 

 Programa inovador, fundamentado na aplicação prática dos conceitos e 

técnicas modernas da Gestão de Serviços, utilizados pelas melhores 

empresas e instituições de ensino no âmbito nacional e internacional; 

 Tradição e Marca FGV, seus professores, alunos e ex-alunos, sinônimos de 

qualidade acadêmica e profissional ao longo dos últimos 60 anos. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

Com o MBA em Gestão: Estratégias em Negócios de Serviços, você irá adquirir: 

 

 As competências necessárias para analisar, desenvolver, gerenciar e 

implantar projetos em empresas de serviços.  

 Visão estratégica e holística das atividades empresariais, com foco na 

criação de valor para a empresa; 

 Conhecimentos técnicos e habilidades para tornar-se gestor líder em sua 

empresa e/ou no próprio negócio; 

 Capacidade de relacionar teorias à prática de gestão por meio de um jogo 

de negócios; 

 Autoconhecimento de competências comportamentais, tornando-o apto a 

elaborar um projeto de carreira; 

 Visão estratégica e habilidades de gestão, construindo as competências 

técnicas fundamentais à formação de um líder; 

 Conhecimentos aprofundados sobre Estratégias em Negócios de Serviços; 

 Entendimento minucioso dos processos de criação e gestão de serviços, 

com foco nas novas tendências mercadológicas e seus impactos 

socioculturais, ambientais e empresariais; 

 Amplo conhecimento sobre lógica serviço-dominante e seus 

desdobramentos na Gestão Empresarial e na relação com consumidores, 

incluindo cocriação de valor. 
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7. A QUEM SE DESTINA 

  

Este curso destina-se a profissionais graduados nas mais diversas áreas de 

atuação e que queiram especializar-se na gestão de um negócio no setor de 

serviços. 
 

Espera-se que ao término do programa os participantes estejam aptos a assumir 

posições de liderança nas empresas em que trabalham ou que possam 

empreender o seu próprio negócio com sucesso. 

 

 

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 06/04/2018, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 
 

O MBA em Gestão: Estratégias em Negócios de Serviços é certificado pela 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EPABE. 
 

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

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão: Estratégias em Negócios de 

Serviços, Nível Especialização” aos participantes que atenderem a todos 

os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do curso do 

módulo nacional; 
 

 Módulos Internacionais (opcionais): 
o Os principais objetivos desses cursos, são: ganhar a visão internacionalizada 

de negócios, ampliar o networking entre os participantes que são estudantes 

da FGV e executivos de empresas nacionais e multinacionais. Proporcionar a 

troca de informações com os docentes, executivos americanos ou europeus, 

adquirindo, com isso, uma formação acadêmica internacional; 

o Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional respectivo; 

o 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: Estratégias em Negócios de Serviços 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

 Módulo Gerencial 

1 Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento 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 

9 Jogos de Negócios 24 

 Módulo de Operações de Serviços 

10 Operações em Serviços 24 

11 Design e Desenvolvimento de Serviços 24 

12 Estratégias de Precificação e Métricas em Serviços 24 

13 Gerenciamento de Comunicação em Serviços 24 

14 Alto Desempenho em Equipes de Serviços 24 

15 Arquitetura Organizacional e Blueprint de Serviços 24 

16 Gestão da Excelência e Experiência em Serviços 24 

17 Branding e Estratégias de Recuperação em Serviços 24 

18 Desenvolvimento de Carreira 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] 
HORAS/ 

AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California – Irvine 

54 

Innovation 
University of California – Santa Cruz e Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago – Harris School 

49 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International Brands and Business. 
Fondazione CUOA – Business School – Itália 

40 

Innovation and Entrepreneurship 
School of International Business and Entrepreneurship Stuttgart – Alemanha 

80 

 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

1. Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento 

Condicionantes externos e as mudanças organizacionais. Tendências da gestão 

organizacional contemporânea. Alinhamento dos interesses corporativos e 

individuais. Comportamento humano na organização. 

 

2. Negociação e Administração de Conflitos 

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: 

aspectos relacionais. Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos 

processuais de execução. 

 

3. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 

Histórico e conceituação de projeto, programa e gerência de projeto. 

Caracterização do ciclo de vida e processos de um projeto. Introdução as áreas 

de conhecimento segundo o PMI (Project Management Institute). Integração 

entre áreas de conhecimento e processos. Estruturas organizacionais para 

gerenciamento de projetos. Características desejáveis no Gerente de Projetos. 

 

4. Gestão Estratégica 

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e 

alinhamento. Referenciais estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. 

A formulação da estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. O balanced 

scorecard (BSC). 

 

5. Economia Empresarial 

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

A mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. As 

políticas monetária e fiscal e estabilização da economia. 
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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. Conceitos e aplicações de VPL e TIR. 

 

7. Contabilidade Financeira 

A contabilidade e o sistema de informação contábil. Estrutura das 

demonstrações contábeis. Método das partidas dobradas. Regime de caixa e 

regime contábil de competência. Análise econômico-financeira das 

demonstrações contábeis. 

 

8. Marketing 

Conceitos e definições básicas de 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 

Neuromarketing. 

 

9. 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, marketing, recursos financeiros, recursos humanos e os aspectos 

comerciais. Decisões relativas aos aspectos operacionais. Análise de Ricos e 

tomada de decisões Tático-Operacionais. Objetivos: entender o mecanismo de 

uma empresa; tomar decisões no papel de diretor; trabalhar em equipe; definir 

metas; analisar o resultado das decisões tomadas e fazer ajustes constantes. 

 

10. Operações em Serviços 

Introdução aos conceitos de serviços. Aspectos fundamentais da gestão de 

serviços. Estágios da competitividade operacional. Gestão do processo de 

entrega de serviço. Projeção de demanda em serviços. Capacidade produtiva 

em serviços. Balanceamento entre Marketing e Operações. 

 

11. Design e Desenvolvimento de Serviços 

A oferta de serviços. O cliente como parte integrante do sistema de entrega do 

serviço. O design de serviços. Design Sistêmico: Design Thinking, Design Doing, 

Design Being. Reengenharia em Serviços. 

 

12. Estratégias de Precificação e Métricas em Serviços 

Custos de Serviço: a perspectiva do cliente. Fundamentos de Estratégias de 

Preço: elasticidade, preço ideal, como e quando cobrar. Constituição do Preço 

Final em Serviços. Estratégias Emergentes de Precificação: precificação 

baseada em satisfação, relacionamento e eficiência. 
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13. Gerenciamento de Comunicação em Serviços 

Estratégias de Comunicação em Serviços. O processo de comunicação. Desafios 

de comunicar em serviços. Expectativas do cliente. A comunicação durante a 

execução de Serviço. Comunicação como forma de co-criação de valor. 

 

14. Alto Desempenho em Equipes de Serviços 

A estratégia baseada em colaboradores e consultores. A estratégia baseada na 

terceirização de Serviços (outsourcing). Estratégias de desenvolvimento de 

equipes de alto desempenho em serviço: processo eficaz de comunicação, 

processo team building, plano de ação para melhor o desempenho de equipes. 

Gestão de equipes de alto desempenho em serviços: a importância da 

diversidade, definição de objetivos e papéis, criação de sinergia e confiança 

entre os membros da equipe. 

 

15. Arquitetura Organizacional e Blueprint de Serviços 

Gerenciando os pontos de contato em serviços. Blueprint: desenhando 

processos e fluxos em serviço. Utilizando o blueprint para a introdução de novos 

produtos. Gerenciando falhas em serviço. Fontes de erro dos provedores e dos 

consumidores de serviço. 

 

16. Gestão da Excelência e Experiência em Serviços 

Excelência pela evidência física: tangilbilizando serviços. Socialização de 

Clientes e Funcionários: modelo Estímulo-Organismo-Resposta (EOR), prosumer 

(o consumidor produtor), economia colaborativa. O desenvolvimento de 

Servicescape. Gestão da Variabilidade. 

 

17. Branding e Estratégias de Recuperação em Serviços 

Branding em serviços. Satisfação de clientes de serviço: métricas de satisfação, 

modelo PZB de qualidade em serviços, relação satisfação e retenção de 

clientes, expectativa em serviços e o gerenciamento da Zona de Tolerância. 

Reclamações e o Gerenciamento da Recuperação em Serviços. Implementando 

estratégias de recuperação. 

 

18. Desenvolvimento de Carreira 

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no 

mundo atual. Autoconhecimento e carreira. Intraempreendedorismo como 

diferencial competitivo. Ética e carreira no contexto globalizado. Gestão de 

networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de interesses. Modelo de 

Negócios Pessoal – Business Model You. 

M
B

A
_

G
E

S
_

A
B

C
_

v
5

 

 



 

 

 

 

 

 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br  

 

 4433-3222 

 

 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br  

 

 4433-6166 

 

 

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

saocaetano.fgv@strong.com.br  

 

 3996-5668 

 

 

 

 

 

 

www. .com.br  

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/

