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SIGA: MMBAGES*18_00 

 

 

1. COORDENAÇÃO   

Luiz Carlos Seixas Sá - Economista (PUC-RJ). Doutorando – ISCTE (Lisboa). Mestre em 

Administração de Empresas (MBA), pela HEC School of Management (França). Mestre em 

Planejamento Organizacional pela FGV-EBAPE, Rio de Janeiro. 

  

 

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: 

 

EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas 

EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia 

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 

EESP – Escola de Economia de São Paulo 

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

 

 

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.  

 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa 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. 

 

 

4.  CERTIFICAÇÃO  

  

O MBA Executivo em Administração: Gestão Estratégica de Serviços é certificado por uma 

das melhores instituições de ensino do país, que tem grande expressão no cenário educacional:  
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

EBAPE  

 

A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das Nações Unidas, voltada inicialmente 

para o aperfeiçoamento de profissionais do setor público brasileiro, e teve um papel pioneiro 

no ensino universitário ao instituir o primeiro curso superior de Administração Pública do país. 

Com o passar dos anos, expandiu sua atuação também para a área de gestão empresarial privada, 

oferecendo uma série de programas de educação continuada. Os projetos de pesquisas 

desenvolvidos pela EBAPE abrangem as áreas do governo e da iniciativa privada, gerência do 

setor público e privado, políticas públicas, gestão social, inovação tecnológica, produtividade 

industrial, entre outros. A EBAPE também publica, bimestralmente, a revista de Administração 

Pública, o periódico Cadernos EBAPE.br e a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. 

 

5. SOBRE O MBA 

 

O MBA Executivo em Administração: Gestão Estratégica de Serviços da FGV oferece aos 

participantes o estado da arte sobre teoria e prática que envolve as decisões da área de Gestão 

de Serviços inseridas no contexto de gestão empresarial.  

 

Entre os principais diferenciais exclusivos do MBA, destacamos os seguintes: 

 

✓ 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; 

✓ Corpo Docente com aproximadamente 80 professores convidados, sendo 70% Mestres e/ou 

Doutores e os demais especialistas; 

✓ Conteúdo programático atualizado e material didático que contempla: apostilas e cases; 

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

acadêmica e profissional ao longo dos últimos 60 anos.  

 

Este curso é oferecido com estrutura modularizada contemplando entradas anuais de alunos, o 

que proporcionará maior possibilidade de networking e, consequentemente, melhor 

aproveitamento, levando-se em conta uma maior diversidade de competências. 

 

6. OBJETIVO GERAL 

 

✓ Familiarizar os participantes com os conceitos e técnicas modernas da Gestão de Serviços, 

através da identificação das melhores práticas gerenciais adotadas por empresas de sucesso; 

✓ Desenvolver nos participantes a habilidade de pensar e agir estrategicamente, voltada para 

a obtenção de resultados; 

✓ Promover a troca contínua de experiências de profissionais de renome e os participantes do 

curso, desenvolvendo habilidades interpessoais notadamente a capacidade de trabalhar em 

equipe; 
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✓ Oferecer aos participantes conhecimentos que possam ser aplicados no seu dia-a-dia 

profissional e que contribuam para alavancar a sua carreira ou a desenvolver o seu próprio 

negócio. 

 

7. A QUEM SE DESTINA  

  

Este curso destina-se a profissionais graduados nas mais diversas áreas de atuação, que tenham 

uma experiência profissional de pelo menos 5 anos e que queiram especializar-se na Gestão 

Estratégica de Serviços. 

 

O programa aborda temas de vanguarda da Gestão de Empresas, notadamente a Inovação, 

Design e Desenvolvimento de Serviços, Branding e Recuperação de Serviços, Sustentabilidade 

e Governança Corporativa e temas tradicionais como Pessoas, Marketing, Vendas de Serviços, 

Contabilidade e Finanças, Estratégia, entre outros. 

 

 

8. METODOLOGIA  

  

O programa do curso é conduzido através de aulas expositivas, abordando aspectos conceituais 

e exemplos práticos, incluindo exercícios, discussão dirigida e apresentação de casos. 

 

 

9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

  

Documentos base:  

 

a) Regimento do Programa FGV Management e Regulamento dos cursos FGV Management; 

 

b) Norma de Padronização da Apresentação TCC 11/2009 e Apenso a Norma 11/2009 

 

Estrutura: O TCC no MBA em Gestão Estratégica de Empresas de Serviços será o 

desenvolvimento de um Plano de um Sistema de Serviços a ser desenvolvido na empresa em 

que o aluno trabalha ou tenha acesso. 

 

Processo de elaboração: O aluno desenvolverá o TCC individualmente na empresa em que 

trabalha o que certamente contribuirá diretamente para o desenvolvimento de sua carreira. Se 

desejar realizar o TCC tendo como referência outra empresa, poderá fazê-lo, desde que tenha 

acesso às informações necessárias para a sua realização. 

 

Orientação:  A metodologia é autoexplicativa e constitui a orientação ao aluno para realizar o 

TCC. Não existem avaliações parciais do seu TCC, entretanto, dúvidas conceituais serão 

dirimidas por um período de 60 dias corridos pela Coordenação Acadêmica. 

 

Critérios de correção: Caberá à Coordenação Acadêmica avaliar os TCC’s individuais. Esta 

terá um prazo de 60 (sessenta) dias corridos para efetuar a sua correção, a contar da data do seu 

recebimento. A Coordenação Acadêmica poderá contar com Professores especialistas para 

auxiliá-la na correção dos trabalhos. Os alunos receberão um documento com os comentários 
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sobre o TCC e a nota atribuída, assinado pelo Coordenador Acadêmico Executivo do MBA. Os 

alunos deverão procurar esse documento na Secretaria Local, após 60 dias da entrega do TCC. 

 

Prazo e forma de entrega: O prazo máximo estipulado pela Coordenação Acadêmica 

Executiva do MBA e aprovado pela Direção Acadêmica da FGV Management para a realização 

do TCC é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da metodologia. Os TCC’s 

deverão ser entregues encadernados, utilizando espiral (1 cópia) e protocolados na Secretaria. 

Adicionalmente os alunos deverão anexar 1 cópia em CD: que ficará retida na FGV ou 

Instituição Conveniada. 

 

10. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

  

Os participantes serão avaliados em cada disciplina através de provas individuais, sem consulta 

e trabalhos em grupos, sendo necessária a nota final de 7,0 (sete) em cada disciplina, para sua 

aprovação e certificação. O TCC é indispensável para que o aluno obtenha a titulação de 

Especialista, conforme as exigências da legislação educacional - Resolução nº 01, de 08 de 

junho de 2007 do CNE/MEC. 

 

 

11. 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; 

✓ Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, MBA Executivo em Administração: Gestão Estratégica de Serviços, Nível 

Especialização” aos participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação 

estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

✓ Será outorgado pela Universidade da Califórnia - Irvine, o certificado de “Business and 

Management for International Professionals” aos participantes deste módulo 

internacional;  

✓ Será outorgado pela Universidade de Chicago o certificado de “Public Policy, Finance and 

Investiment Strategies” aos participantes deste módulo internacional; 

✓ Será outorgado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - INDEG / 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - ISCTE Business School - 

Lisboa, o certificado de “Gestão de Negócios” aos participantes deste módulo 

internacional; 

✓ Será outorgado pela Universidade Chinesa de Hong Kong, o certificado de “China 

Business & Economic Strategies for Managers” aos participantes deste módulo 

internacional; 
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12. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 
 

MBA EXECUTIVO EM ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS 

 Aula Inaugural e de Integração 

 NÚCLEO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS 

1 Gestão Estratégica 24 

2 Gestão da Inovação Competitiva de Serviços 24 

3 Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação 24 

4 Sustentabilidade e Governança Corporativa 24 

5 Finanças para Gestores 24 

6 Aspectos Legais nas Relações de Consumo 24 

 NÚCLEO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS  

7 Negociação e Administração de Conflitos 24 

8 Operações de Serviços 24 

9 Design e Desenvolvimento de Serviços 24 

10 Estratégias de Precificação e Métricas de Serviços 24 

11 Alto Desempenho em Equipes de Serviços 24 

12 Contabilidade de Custos 24 

 NÚCLEO DA GESTÃO MERCADOLÓGICA DE SERVIÇOS  

13 Gerenciamento da Comunicação em Serviços 24 

14 Arquitetura Organizacional e Blueprint de Serviços 24 

15 Gestão da Excelência e Experiência em Serviços 24 

16 Branding e Estratégias de Recuperação em Serviços 24 

17 Gestão de Vendas de Serviços 24 

18 Planejamento Estratégico de Marketing 24 

         CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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13. MÓDULO INTERNACIONAL 

 

Business and Management for International Professionals 

University of California - Irvine 
54 

Finanças e Políticas Públicas 

University of Chicago - Harris School 
49 

Gestão de Negócios 

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial- ISCTE 

/INDEG - Lisboa 

40 

China Business & Economic Strategies for Managers 

Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong 
40 

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands and 

Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario Organizzazione 

Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 

University of California - Irvine 
40 

 

 

 

14. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 

NÚCLEO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS 

 

 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). 

 

 Gestão da Inovação Competitiva de Serviços  

O Valor da Inovação: Inovação em Serviços, Produtividade e Competitividade; Tipos e grau de 

inovação: produtos, serviços, modelos de gestão, modelos de comercialização, centrada no 

consumidor, inovação radical, disruptiva e incremental; Das melhorias incrementais às 

inovações estratégicas. Modelos de classificação das inovações em serviços; Ecossistema da 

Inovação: mapeando a rede de valor para a Inovação na organização. Capital Intelectual e a 

Criação de Valor para a Inovação: gerindo o capital humano, estrutural, de relacionamentos e 

ambiental. Novos modelos de negócios e acordos colaborativos: Coopetição, co-inovação, co-

criação de valor, redes de inovação. Modelos de Gestão de Processos Inovadores - O modelo 

de gestão da inovação de geração mais avançada e Inovação Aberta. Identificando 

oportunidades para a Inovação em serviços e avaliando as melhores estratégias para sua 

implementação. Os Processos da Inovação: do desenvolvimento da ideia à comercialização; O 
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Perfil da Empresa Inovadora e o Profissional Inovador; Fatores Críticos para os Processos de 

Inovação; Identificando as competências do cliente, do prestador e os recursos tecnológicos e 

integradores para alavancar a inovação; Avaliando o Potencial de Inovação Organizacional – 

Diagnóstico de Inovação Organizacional; Estratégias de Inovações disruptivas; Desenvolvendo 

um Projeto Inovador na área de serviços – apresentação e trabalho final. 

 

 Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação  

TI nas organizações: estratégia e conceitos. Tendências em tecnologia da informação. 

Planejamento e estratégia de TI. O impacto da tecnologia nos modelos de competitividade. 

Infraestrutura de TI. Aplicações nas organizações: Sistemas de Informação, Enterprise 

Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence 

(BI). Governança de TI. 

 

 Sustentabilidade e Governança corporativa  

Conceitos de Sustentabilidade Corporativa e Desenvolvimento Sustentável; Teoria dos 

Stakeholders; Responsabilidade Social e Reparação Social; Economia comportamental, Ética e 

Dilemas no processo decisório; Normas, Ferramentas e Indicadores de Gestão Sustentável; 

Arquitetura de Governança Corporativa; Conceitos e Princípios de Governança Corporativa; 

Segregação entre a Propriedade e a Gestão; Boas práticas de Governança Corporativa;  Níveis 

de governança no mercado de capitais brasileiro; A Lei Sarbannes-Oxley e os Controles 

Internos; Ativos e passivos intangíveis e a geração de valor ao acionista e aos demais 

stakeholders. 

 

 Finanças para Gestores 

O que é finanças. O processo de criação de riqueza nas organizações. Os objetivos da gestão 

financeira e o seu impacto na gestão empresarial. Noções gerais de contabilidade e o uso dos 

indicadores de desempenho. A matemática financeira como instrumento de medição de valor. 

Fluxo de caixa. Métodos de Avaliação de Projetos de Investimento. 

 

 Aspectos Legais nas Relações de Consumo  

Histórico das relações de consumo. Princípios e conceitos. Política nacional das relações de 

consumo. Direitos básicos. Responsabilidade civil. Prevenção e reparação de danos. Decreto 

7962/13 e aplicação nas relações de consumo. 

 

NÚCLEO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

 Negociação e Administração de Conflitos 

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: aspectos relacionais. 

Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos processuais de execução. 

 

 Operações de 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 
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demanda em serviços. Capacidade produtiva em serviços. Balanceamento entre Marketing e 

Operações. 

 

 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. 

 

 Estratégias de Precificação e Métricas de Serviços  

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

do Preço Final em Serviços. Estratégias Emergentes de Precificação. 

 

 Alto Desempenho em Equipes de Serviços  

A estratégia baseada em pessoas: colaboradores. A estratégia baseada em pessoas: 

consumidores. Estratégias de desenvolvimento de equipes de alto desempenho em serviço. 

Gestão de equipes de alto desempenho em serviços. 

 

 Contabilidade de Custos  

Objetivos da contabilidade de custos. Conceitos e classificação de custos. Métodos de custeio. 

Tomada de decisão baseada no custeio variável. Tomada de decisão baseada no custeio baseado 

em atividades. 

 

NÚCLEO DA GESTÃO MERCADOLÓGICA DE SERVIÇOS 

 

 Gerenciamento da 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. 

 

 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. 

 

 Gestão da Excelência e Experiência em Serviços  

Excelência pela evidência física: tangilbilizando serviços. Socialização de Clientes e 

Funcionários. O desenvolvimento de Servicescape. Gestão da Variabilidade. 

 

 Branding e Estratégias de Recuperação em Serviços  

Branding em serviços. Satisfação de clientes de serviço. Reclamações e o Gerenciamento da 

Recuperação em Serviços. Implementando estratégias de recuperação. 
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 Gestão de Vendas de Serviços 

Vendas na estratégia de marketing. Pressupostos básicos da política comercial. Administração 

e controle de vendas. Estrutura e funções de vendas - uma visão estratégica. A busca do melhor 

mix entre clientes, produtos e territórios. Medidas de desempenho na avaliação da Carteira de 

Clientes e da equipe de Vendas.  

 

 Planejamento Estratégico de Marketing  

Conceitos, críticas e a evolução do planejamento estratégico de marketing (PEM). 

Componentes do PEM. Visão, valores, políticas e Missão. Análise de cenários. Identificando 

oportunidades. As matrizes. Análise das forças competitivas. Arquitetura estratégica. 

Formulação de objetivos e metas. Estratégia competitiva de Porter. A cadeia de valor. 

Posicionamento estratégico. Fazendo o PEM acontecer. Implementação do PEM. Avaliações 

financeiras. Feedback e controle. 
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