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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Prof. HÉLIO ARTHUR REIS IRIGARAY 
Doutor em Administração Empresas pela FGV-EAESP, Mestre em Administração de 

Empresas pela PUC-Rio, com Bacharelado em Economia pela University of Northern Iowa. 

Atualmente, além é professor-adjunto da FGV-EBAPE e do programa de Mestrado 

Internacional da Georgetown University, em Washington - EUA, também coordena 

programas de MBA da FGV e o Global MBA, em parceria com a Manchester Business 

School. Trabalhou na Varig (Gerência Geral de Produtos), na Star Alliance (Gerência Geral 

de Rentabilidade e Gerência de Projetos), e foi avaliador de risco no ABN - Rio de Janeiro. 

 
 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

Fundada em 20 de dezembro de 1944, a FGV, instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil por meio da formação de administradores 

qualificados, nas áreas pública e privada. Ao longo do tempo ampliou sua 

atenção para outras áreas de conhecimento, sendo sempre reconhecida pela 

qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento por meio de suas 

Escolas e Centros de Pesquisa: 
 

FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

FGV EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

FGV EPPG - Escola de Políticas Públicas e Governo 

FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo 

FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

FGV Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

FGV Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

FGV CPDOC – Escola de Ciências Sociais 

FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV RI - Escola de Relações Internacionais 

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 Educação a Distância; pelo FGV In 
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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 FGV IDE tem 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 

 

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, bem como mantém um 

amplo programa de pesquisas e consultoria técnica a empresas e entidades do 

governo. A Escola conquistou credibilidade, legitimidade e uma capacidade 

surpreendente de agregar conhecimento de alto nível aos seus estudantes, 

introduzindo-os em um processo produtivo de excelência. 

 

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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5. SOBRE O MBA EM MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS 

 

O MBA em Marketing e Mídias Digitais oferece aos participantes um programa 

inovador fundamentado na aplicação prática de conceitos e técnicas que 

envolvem as decisões de Marketing em plataformas tradicionais e digitais, a 

partir das melhores práticas existentes nas empresas e instituições de ensino 

nacionais e internacionais. 
 

Marketing ao longo das últimas décadas têm se tornado transversal a todas as 

demais funções organizacionais e essencial para o crescimento sustentável das 

empresas. Cabe ao Marketing posicionar as ofertas de produtos e serviços e a 

marca corporativa de forma singular no mercado, a partir do profundo 

conhecimento e monitoramento das necessidades, expectativas e experiências 

vividas pelos seus consumidores e clientes em mercados competitivos e cada 

vez mais complexos que exigem inovações constantes seja em termos de 

produtos, serviços, canais de distribuição, formas de precificação e 

comunicação criativa.  
 

A Era Digital constantemente transforma as relações entre organizações e seus 

públicos, principalmente com as novidades impostas pelo ambiente de internet 

tanto no mercado privado, quanto na área pública ou terceiro setor. No 

Marketing, as mídias digitais proporcionaram uma revolução em diversas 

teorias e formas de posicionamento bem como a emersão de novas áreas. 
 

Hoje, as empresas que conseguem dominar tudo isso, constroem marcas fortes, 

conquistam e mantem clientes de forma lucrativa e sustentável para a empresa 

e sociedade. Essas são boas razões para justificar a importância crescente do 

Marketing e das Mídias Digitais no mundo empresarial. 

 
 

6. OBJETIVOS 

 

Em um ambiente de negócios cada vez mais digital, o MBA em Marketing e 

Mídias Digitais se propõe a oferecer aos participantes os conceitos e as técnicas 

fundamentais do marketing tradicional integradas ao marketing digital. Você irá 

adquirir: 

 Contextualizar e analisar o papel estratégico do marketing nas empresas; 

 Promover a troca continua de experiências profissionais; 

 Discutir as possíveis estratégias de marketing, sob um olhar sistêmico; 

 Apresentar o ferramental teórico contemporâneo do marketing e sua nova 

configuração em função das mídias digitais nas indústrias e nas 

organizações de diferentes segmentos e tamanhos. 
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7. A QUEM SE DESTINA  

  

O MBA em Marketing e Mídias Digitais destina-se a graduados nas diversas 

áreas de atuação profissional que necessitem adquirir e aprofundar 

conhecimentos sobre o tema. É recomendado para profissionais: 

 Das áreas de Comunicação, Marketing, Branding, Relações Públicas, 

Publicidade, Design e Tecnologia da Informação que desejam expandir sua 

visão estratégica do uso do marketing; 

 De outras áreas que querem ampliar seus conhecimentos de Comunicação 

e Marketing em ambientes virtuais; 

 Que trabalham em agências ou nas áreas de marketing e comunicação de 

empresas atuantes em diversos setores e de diferentes portes. 

 
 

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 Marketing e Mídias Digitais 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 Marketing e Mídias Digitais, 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 de todo o Brasil. 

Proporcionar a troca de informações com os docentes, executivos 

americanos ou europeus, adquirindo, com isso, uma formação acadêmica 

internacional, além do aculturamento pessoal; 

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 Marketing e Mídias Digitais 

 DISCIPLINAS HORAS /AULA 

 Módulo de Comportamento do Consumidor  

1 Consumo e Processo Decisório da Compra 24 

2 Inteligência e Pesquisa de Marketing 24 

3 Mobile Marketing 24 

4 UX: User Experience e Plataformas Digitais 24 

5 Advocacy, Relações de Consumo e Propriedade Intelectual 24 

6 Customer Experience Management 24 

 Módulo de Composto de Marketing  

7 Criação, Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Marcas 24 

8 Comunicação, Planejamento e Convergência de Mídias 24 

9 Estratégias de Distribuição Omnichannel e Trade Marketing 24 

10 Estratégias de Precificação de Produtos e Serviços 24 

11 Mídias Sociais: Planejamento, Implementação e Monitoramento 24 

12 Web Analytics e Inteligência Competitiva em Ambientes de Big Data 24 

 Módulo de Gestão de Performance Comercial  

13 E-Commerce e Modelos de Negócios Digitais 24 

14 Gestão de Serviços 24 

15 Marketing de Busca 24 

16 Gestão de Vendas 24 

17 Finanças para não Financeiros 24 

18 Métricas de Marketing 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 

 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 
 

1. Consumo e Processo Decisório da Compra 

Teorias da racionalidade econômica, comportamental, psicanalítica, social, 

antropológica e cognitivista. Fatores de influência no comportamento de compra 

nos diferentes mercados (consumidor, organizacional e governamental). Tipos 

de compra e processo decisório de consumo. O comportamento do consumidor 

organizacional. Perfil do comportamento do consumidor brasileiro. Papéis 

sociais, personalidades e estilos de vida de consumidores na internet. 

 

2. Inteligência e Pesquisa de Marketing 

Informação de marketing e o processo de pesquisa. Planejamento da 

organização, cronograma e orçamento da pesquisa de marketing. Planejamento 

de coleta de dados. Métodos qualitativos e qualitativos de tratamento de dados. 

Produção de relatório final de pesquisa. 

 

3. Mobile Marketing 

Mobile Marketing como estratégia para fidelizar clientes. Dinâmica do mercado. 

Hipersegmentação de campanhas. Internet das Coisas. Tecnologias, 

ferramentas, Modelos de negócios e serviços. Campanhas, estratégias e 

métricas. 
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4. UX: User Experience e Plataformas Digitais 

Experiência do usuário: usabilidade, acessibilidade, design e arquitetura da 

informação. Padrões web. Conveniência como valor competitivo. Implicações 

legais de acessibilidade. Testes e metodologias de avaliação. Como os usuários 

usam sites (Desktop e Mobile). Extração de inteligência com a experiência do 

usuário. Estudos de sites para desktop e mobile. Prototipação em papel e com 

ferramentas digitais. Wireframes: tipos e ferramentas. Jornada do usuário. 

 

5. Advocacy, Relações de Consumo e Propriedade Intelectual 

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

nacional das relações de consumo. Direito básico. Responsabilidade civil. 

Prevenção e reparação de danos. Propriedade Intelectual. 

 

6. Customer Experience Management 

Estratégias para fidelizar clientes. CRM. Dinâmica do mercado. 

Hipersegmentação de campanhas. Modelagem da experiência do consumidor. 

Design thinking. Tecnologias, ferramentas, modelos de negócios e serviços. 

Campanhas, estratégias e métricas.  
 

7. Criação, Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Marcas 

Níveis de produtos. Ciclo de vida de produtos. Plano de lançamento de novos 

produtos. Análise e gestão da carteira de produtos. Marcas: estratégias, brand 

awareness, top of mind, branding, posicionamento. 

 

8. Comunicação, Planejamento e Convergência de Mídias 

O conceito, o processo, a evolução e as novas tendências na área de 

comunicação. A dinâmica e as diferentes ferramentas do composto de 

comunicação de marketing, suas aplicações e limites. Crossmídia e transmídia. 

Planejamento de comunicação integrada de marketing. As relações entre 

segmentação, posicionamento, estratégia de campanha, de mídia e de criação. 

Revisão de briefing. Compra de mídia off-line e on-line (tradicional e 

programática). Métricas de mídia. 

 

9. Estratégias de Distribuição Omnichannel e Trade Marketing 

Gestão da cadeia de suprimentos e adequação aos sistemas distributivos. 

Parâmetros que ordenam o canal de distribuição: tipos, funções, serviços, 

custos, rentabilidade e participantes. Trade Marketing. A integração do mundo 

físico e digital no varejo. Desafios da gestão e da operação omnichannel. 

Conexão do trade marketing com a proposta omnichannel. O Intelligence 

Fullfilment. Shopping Journey: análise e entrega de soluções. 

 

10. Estratégias de Precificação de Produtos e Serviços 

Estratégias de formação de preços em função dos produtos, mercados e 

ambientes econômicos sociais. Elasticidade da demanda. Yield Management para 

serviços. Influência dos fatores mercadológicos nos preços. Importância dos 

custos na formação de preços. Estratégias de formação de preços. 
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11. Mídias Sociais: Planejamento, Implementação e Monitoramento 

Redes sociais: história, conceitos e princípios básicos. Capital social e 

influenciadores digitais. Ecossistema de mídias sociais. Planejamento de 

presença e ações em mídias sociais. Régua de conteúdo e publicação. 

Relacionamento e SAC 2.0. Monitoramento pleno e parcial de mídias sociais. 
 

12. Web Analytics e Inteligência Competitiva em Ambientes de Big Data 

Definição e importância de inteligência competitiva. Ciclo e etapas da 

inteligência competitiva. Big data pela ótica de marketing e de negócios. 

Conceitos, aplicações, dimensões e métricas para web analytics. 
 

13. E-Commerce e Modelos de Negócios Digitais 

A Internet e os negócios. Multiplicação das operações One Stop Shop e uso da 

precificação dinâmica em larga escala. O paradigma da computação em nuvem 

como suporte à nova era do varejo. Conceitos, plataformas e estratégias para e-

commerce. Tendências em e-commerce. 
 

14. Gestão de Serviços 

Fundamentos do Marketing de Serviços. Gestão da qualidade em serviços. 

Produtividade em serviços. Identificação, recuperação e relacionamento com 

clientes. Monitoração da satisfação do cliente. Tangibilização dos serviços. 

Percepção dos clientes. Estratégia em Serviços. Composto ótimo. 
 

15. Marketing de Busca 

Search Engine Marketing: anúncios e otimização de sites. Políticas essenciais 

dos mecanismos de busca. Planejamento de ações de links patrocinados. Ad 

sense. Blackhat SEO. Gestão de campanhas de links. Meta tags. Mercado e 

tendências em Marketing de Busca. 
 

16. Gestão de Vendas 

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

Administração e controle de vendas. Visão estratégica da estrutura e das 

funções de vendas. A busca do melhor mix entre clientes, produtos e territórios. 

Medidas de desempenho na avaliação da carteira de clientes e da equipe de 

vendas. 
 

17. Finanças para não financeiros 

O que são finanças. Processo de criação de riqueza nas organizações. Noções 

gerais de contabilidade e uso dos indicadores de desempenho. Uso da 

Matemática Financeira como instrumento de medição de valor. Fluxo de caixa. 

Métodos de avaliação de projetos de investimento. Contabilidade gerencial e 

análise de custos. 

 

18. Métricas de Marketing 

Marketing como atividade estratégica e gerencial. Aplicação das diversas 

métricas de marketing como justificativa das ações que envolvem as opções de 

segmentação, posicionamento e do composto de marketing em si. 
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