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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Profª. ANA LÍGIA NUNES FINAMOR  

Doutora - Universidade de Leon – Espanha 

Mestre - Universidade do Estado de Santa Catarina 

 

 

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 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. 
 

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. ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – EPGE 

 

A Escola de Pós-Graduação em Economia teve origem no Centro de 

Aperfeiçoamento de Economistas (CAE), criado pela Fundação Getulio Vargas 

em 12 de dezembro de 1960. Passou a denominar-se EPGE em 15 de janeiro 

de 1966, com a introdução da pós-graduação em nível de Mestrado. Em 1974, 

foi criado o programa de Doutorado. 

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 EPGE é responsável pela introdução de rigor matemático e da sofisticação 

teórica no ensino e pesquisa de economia no Brasil, com impactos importantes 

na gestão pública e privada no país. 
 

Por vários anos consecutivos, tem sido avaliada pela CAPES como o melhor 

programa de pós-graduação em Economia do Brasil, sendo que, atualmente, é 

o único programa na área de ciências sociais aplicadas com a nota máxima.  A 

escola conta hoje com um seleto grupo de Ph.Ds em regime de tempo integral, 

dedicados unicamente à pesquisa e ao ensino. A EPGE publica, trimestralmente, 

a Revista Brasileira de Economia. 
 

Recentemente a EPGE estabeleceu seu programa de graduação em economia 

por intermédio da criação da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EBEF). 

A EBEF, em recente pesquisa realizada pelo MEC, em 2009, foi considerada a 

3ª melhor instituição de ensino do país, entre todas as existentes. 

 

 

6. SOBRE O MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS  

 

A Gestão de Pessoas vem passando por inúmeras transformações nestes 

últimos anos. Capacitar profissionais para interagir neste cenário de constantes 

mudanças é fundamental para pessoas e organizações que pretendem manter-

se competitivas no mercado atual, desenvolvendo competências para conhecer, 

planejar e intervir nos processos corporativos. 
 

Estas competências devem abranger diversas áreas como aprender a lidar com 

situações e decisões complexas, desenvolver a visão estratégica, mobilizar 

recursos, comunicar-se de forma assertiva, melhorar as capacidades 

interpessoais, propiciar o comprometimento com a empresa e compromisso 

com a mudança, além de descobrir e manter talentos. 
 

Através de políticas de investimentos nas pessoas, exercitando o 

empowerment, focada no corebusiness, utilizando-se de práticas de 

benchmarking e minimizando os gaps, a organização tende a melhorar seu 

desempenho. 

 

 

7. OBJETIVOS GERAIS 

 

• Desenvolver competências que adicionem valor ao desempenho de 

funções estratégicas em áreas ligadas à Gestão de Pessoas; 

• Criar um ambiente de debate sobre experiências em torno da realidade das 

empresas num contexto globalizado; 

• Desenvolver a capacidade de negociar e administrar conflitos, alinhando 

as estratégias e os processos da área de gestão de pessoas aos princípios 

da ética e da sustentabilidade. 
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8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aprimorar habilidades pessoais e interpessoais que facilitem a liderança 

de pessoas e equipes; 
 

• Desenvolver a capacidade de negociação com a finalidade de gerenciar 

demandas conflitantes de pessoas e equipes; 
 

• Desenvolver a capacidade de reconhecer competências com a finalidade 

de construir equipes de alto desempenho. 

 

 

9. A QUEM SE DESTINA  

  

• Profissionais que desejam ampliar os conhecimentos na área da gestão de 

pessoas e equipes como forma de maximizar o resultado da organização e 

sua sustentabilidade; 
 

• Gestores que busquem aperfeiçoar competências relacionadas liderança 

de equipes. 

 

 

10. 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 Estratégica de Pessoas é certificado por duas das melhores 

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

educacional: EPABE e EPGE.  
 

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

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, 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 do módulo internacional respectivo; 

 

• 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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11. PROGRAMA 

 
 

MÓDULO NACIONAL 
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

1 Arquitetura de Sistemas de Remuneração 24 

2 Coaching e Mentoring 24 

3 Comunicação Interpessoal e Corporativa 24 

4 Construção de Equipes de Alto Desempenho 24 

5 Ética e Sustentabilidade 24 

6 Gestão Contábil Financeira 24 

7 Gestão da Mudança e Cultura Organizacional 24 

8 Gestão de Carreira 24 

9 Gestão de Desempenho 24 

10 Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento 24 

11 Gestão Estratégica 24 

12 Gestão por Competências 24 

13 Inovação e Gestão do Conhecimento 24 

14 Jogos de Negócios 24 

15 Negociação e Administração de Conflitos 24 

16 People Analytics 24 

17 Projeto em Gestão de Pessoas 24 

18 Retenção de Talentos e Valorização Profissional 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 

International Business Law 
University of California – School of Law – Irvine 

54 

 

 

12. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 
 

1. Arquitetura de Sistemas de Remuneração 

Da remuneração tradicional à estratégica. Sistema de remuneração. Sistemas de 

remuneração tradicional. Pesquisa salarial. Sistemas de remuneração 

estratégica. Estruturação de Planos de Participação nos Resultados. 

 

2. Coaching e Mentoring 

Processo de Coaching. Processo de Mentoring. Impactos no desenvolvimento 

pessoal e profissional. Relação entre Coaching & Mentoring. 

 

3. Comunicação Interpessoal e Corporativa 

Comunicação interpessoal: elementos, tipos e objetivos. Etapas do processo de 

comunicação. Barreiras à comunicação humana. Comunicação e as redes 

sociais. Comunicação com os vários públicos organizacionais. Plano de 

comunicação corporativa. Marketing de Relacionamento como diferencial 

competitivo. Ações de Marketing de Relacionamento. A importância da 

tecnologia na comunicação: principais instrumentos. 

 

4. Construção de Equipes de Alto Desempenho 

Trabalho em equipe. Equipes de alto desempenho. Gestão de equipes de alto 

desempenho. Estratégias de desenvolvimento de equipes de alto desempenho. 
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5. Ética e Sustentabilidade 

Conceitos, princípios e fundamentos de Ética e Sustentabilidade. Ética, moral e 

valores. Ética e Poder nas organizações. Desafios éticos. Sustentabilidade como 

vantagem competitiva. Liderança, ética e sustentabilidade. 

 
6. Gestão Contábil Financeira 

Fundamentos da Contabilidade. Demonstrações contábeis de acordo com a Lei 

das S/A: Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado, Mutações do 

Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor 

Adicionado. Participações societárias e variações do Patrimônio Líquido. 

Situação financeira x situação econômica. Critérios de análise econômico-

financeira: análise vertical, horizontal e indicadores de liquidez, endividamento, 

lucratividade e rentabilidade. 

 
7. Gestão da Mudança e Cultura Organizacional 

Cultura organizacional. Processos de mudança organizacional. Papel de 

gestores e líderes na gestão da mudança. Clima organizacional. 

 
8. Gestão de Carreira 

Conceituação de carreira. Tendências na gestão de carreira. Impactos das 

reestruturações organizacionais na gestão de carreira. Papéis da organização e 

do indivíduo no planejamento da carreira. Modelos de planejamento de carreira. 

Redução dos postos de trabalho e empregabilidade. Instrumentos de gestão da 

carreira. Barreiras à concretização de projetos de vida profissional. 

Planejamento financeiro pessoal. 

 
9. Gestão de Desempenho 

Conceito de gestão de desempenho. Ciclo da gestão de desempenho. Avaliação 

de desempenho. 

 
10. Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento 

Condicionantes externos e as mudanças organizacionais. Tendências da gestão 

organizacional contemporânea. Alinhamento dos interesses corporativos e 

individuais. Desafios do líder e do Especialista em RH. 

 
11. Gestão Estratégica 

Conceituação de estratégia. Aspectos da evolução do pensamento estratégico. 

Administração estratégica e alinhamento estratégico. Definição de missão e 

visão, valores, política e diretrizes. Análise do ambiente externo: cenários 

prospectivos, oportunidades, ameaças. Análise competitiva. Análise do 

ambiente interno: recursos, capacidades e competências. Pontos fortes e 

fracos. A matriz SWOT e o desenvolvimento de estratégias. Objetivos 

estratégicos, desenvolvimento de estratégias e planos de ação. Balanced 

Scorecard (BSC). 
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12. Gestão de Competências 

Gestão de competências como modelo de gestão estratégica. Implantação da 

gestão por competências. Aplicação da gestão de competências nos diferentes 

processos. 

 
13. Inovação e Gestão do Conhecimento 

Inovação e conhecimento como diferencial estratégico. Modelos para 

inovação. Gestão do conhecimento como fator de sustentabilidade da 

organização e de inovação. Estratégias para aprendizagem contínua e 

compartilhamento do conhecimento. Processo de gestão do conhecimento. 

 
14. Jogos de Negócios 

Alinhamento da Gestão de Recursos Humanos aos negócios empresariais.  

 
15. Negociação e Administração de Conflitos 

Importância da negociação. Conceitos fundamentais de negociação. O 

objeto da negociação. O conflito na empresa e a negociação gerencial. 

Comunicação interpessoal como componente primordial para o processo de 

negociação. Linguagem corporal na negociação. Assertividade. Estratégias 

e estilos de negociação. Teoria de estilos a sua argumentação. Negociação 

com pessoas de diferentes estilos. O perfil do gestor como negociador. O 

processo da negociação: elementos e fases. Principais modelos de 

negociação. Negociação em diferentes culturas. 

 
16. People Analytics 

People Analytics como instrumento de integração entre estratégia, pessoas e 

performance da organização. Uso de indicadores em abordagens de diagnóstico 

e resolução de problemas relacionados à gestão de pessoas, Métodos 

quantitativos aplicados a People Analytics. Construção de painéis de controle 

(dashboards) para o monitoramento e avaliação estratégica de RH. 

 
17. Projeto em Gestão de Pessoas 

Projetos em gestão nas organizações. Projetos em gestão de pessoas. 

Desenvolvimento de projetos em gestão de pessoas. Cases de projetos bem-

sucedidos em gestão de pessoas. 

 
18. Retenção de Talentos e Valorização Profissional 

Retenção e desenvolvimento de talentos. Influência do contexto organizacional.  

Políticas e estratégias de valorização e retenção de talentos.  

M
B

A
_

G
E

P
_

A
B

C
_

v
6
 



 

 

 

 

 

 

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/

