MBA EM GESTÃO:

ESTRATÉGIA
DE MERCADO

EXCELÊNCIA
FGV
Há mais de 75 anos, a FGV é pioneira no campo da educação, sendo referência não só pelos seus reconhecidos programas de graduação, mestrado e doutorado, como também
pelo desenvolvimento de pesquisas e pela
divulgação de estatísticas macroeconômicas,
tais como: Índices gerais de preços, índices
setoriais, indicadores de preços agropecuários, preços e custos.
Reconhecida pela sua qualidade internacional,
a FGV é uma das maiores instituições de ensino
do Brasil e referência no mercado de trabalho.

A única brasileira entre as instituições

Eleita a

mais inﬂuentes
do mundo no Linkedin

pelo Eduniversal Business Schools Ranking

Eleita uma das

de ensino

melhor escola
de negócios do Brasil
Uma das preferidas pelos RHs,

marcas mais
relevantes do Brasil,

na hora da contratação, de acordo com a pesquisa

segundo a Academia Brasileira

do DataFolha publicada na Folha de São Paulo

de Marketing

A instituição de ensino que

Líder no Ranking
Nacional do índice geral

mais forma CEOs no Brasil
Terceiro mais importante

de cursos do MEC, ocupando
as três primeiras colocações

think tank do mundo*

Eleita pelo quinto ano consecutivo,
como o think tank mais bem administrada do mundo*

instituição mais
inﬂuente na América Latina
Se manteve como a

Credibilidade da instituição que

mais formou os
principais líderes
do país

por 12 anos seguidos*
* Think tank definição: Instituições dedicadas a produzir
conhecimento político, econômico e científico. Existem
mais de oito mil em 187 países, sendo divulgados anualmente no pela Universidade da Pensilvânia no Global
Goto Think Tanks Index Reports 2020.
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SOBRE O CURSO
Pensando em atender as demandas do mercado e aprofundar conhecimentos em marketing, o MBA em Gestão: Estratégia de Mercado possibilita uma visão abrangente das
atividades empresariais para construir vantagens competitivas em ambientes de intensa rivalidade.

PARA QUEM É
O curso é recomendado para profissionais com formação
superior variada que desejam ampliar conhecimentos de
gestão aplicados a marketing para cargos em organizações ou desenvolver seu próprio negócio.
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PROGRAMA
ACADÊMICO

Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento

24 h/a

Negociação e Administração de Conﬂitos

24 h/a

Fundamentos de Gerenciamento de Projetos

24 h/a

Gestão Estratégica

24 h/a

Economia Empresarial

24 h/a

Matemática Financeira

24 h/a

Contabilidade Financeira

24 h/a

Marketing

24 h/a

Jogos de Negócios

24 h/a

Ambiente Legal

24 h/a

Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento

24 h/a

Estratégias de Vendas: Diretas, Indiretas (B2B e B2C): Dimensionamento, Gerenciamento e
Trade MarketingB2C):Dimensionamento, Gerenciamento e Trade Marketing

24 h/a

Estratégias de Relacionamento: Construção, Fidelização, Cocriação,
Cauda Longa e Key Accounts

24 h/a

Estratégias Digitais

24 h/a

Estratégias de Branding – Integrando Propaganda e Promoção

24 h/a

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

24 h/a

Novos Produtos/Serviços: Estratégias para Lançamento,
Administração de Portfólios e Planos de Contingência

24 h/a

Desenvolvimento de Carreira

24 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 432H/2
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DISCIPLINAS

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.

NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: aspectos relacionais.
Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos processuais de execução.

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.

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).

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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DISCIPLINAS

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.

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.

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 Métricas de Marketing.

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 econômicofinanceira. 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.

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E GESTÃO DO CONHECIMENTO
Inteligência Competitiva como ferramenta profissional de suporte à decisão. Uso de Inteligência
Competitiva em ambientes voláteis: previsão e resposta a ações competitivas. Monitoramento
Estratégico Competitivo. Gestão do Conhecimento.
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DISCIPLINAS

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. O desdobramento do tema se dá por meio do entendimento da gestão de marketing e
vendas, definição da estrutura de canais, aprofundamento da função vendas na organização e
trade marketing. Os temas são tratados considerando o alinhamento com a estratégia competitiva da organização.

ESTRATÉGIAS DE RELACIONAMENTO: CONSTRUÇÃO, FIDELIZAÇÃO, COCRIAÇÃO, CAUDA
LONGA E KEY ACCOUNTS
Conceitos e definições sobre relacionamento com clientes e a interface com a cultura organizacional voltada para customer intimacy. Cocriação, como estratégia de negócios que coloca
ênfase na geração de valor tanto para a empresa como para o cliente, através do compartilhamento de recursos e capacitações. Conceito de cauda longa e a aplicação de modelos de
e-business na gestão de nichos decorrentes, para a venda de um grande número de itens em
lotes reduzidos, de vendas customizadas e desenvolvimento de relacionamento com “cluster”
de clientes de característica diferenciadas tanto no mercado B2C como B2B. O conceito de key
accounts e as ações estratégicas decorrentes da análise da lucratividade do relacionamento
com clientes especiais no mercado B2B

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.
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DISCIPLINAS

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. Essa nova força política torna imprescindível a integração das atividades de
propaganda e promoção para a construção das marcas junto às comunidades sociais e mercados, bem como a compreensão de suas motivações para compra e consumo.

RELAÇÕES PÚBLICAS, GESTÃO DE RISCOS PARA A REPUTAÇÃO E CRISES DE IMAGEM
Processos de construção, consolidação e preservação da reputação da empresa como ativo
intangível que constitui o capital de reputação das organizações, gerenciados pelas Relações
Públicas. Recursos e metodologias disponíveis para a Gestão de Riscos de Imagem. Conceitos,
estratégias e ações necessárias junto aos stakeholders, em especial público interno, formadores
de opinião, mídia jornalísticae redes sociais, para a condução eficaz de Gestão de Crise junto à
opinião pública.

NOVOS PRODUTOS/SERVIÇOS: ESTRATÉGIAS PARA LANÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE
PORTFÓLIOS E PLANOS DE CONTINGÊNCIA
Essa disciplina consolida o conteúdo do “Módulo Ênfase” colocando foco na exploração de
oportunidades de negócios, através de lançamentos em mercados B2B e B2C e, em decorrência, na administração das inclusões/exclusões no portfólio de soluções e na elaboração de
planos de contingência.

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.
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COORDENAÇÃO DO CURSO

MARCELO GOMES
DE ALMEIDA PRADO
Professor do Departamento de Marketing
da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas
(FGV EAESP), desde 1990. Na FGV trabalha, tanto como professor dos cursos de
pós-graduação (MBA / MBC) relacionados
à estratégia de marketing e vendas, como
coordenador acadêmico de programas In
Company e PEC. Adiciona-se a essas atividades a de consultor: é sócio fundador da
MP Consultores Associados, empresa estabelecida em 1989 e direcionada ao projeto
e implantação de estratégias destinadas à
exploração de negócios em mercados organizacionais (B2B). A experiência em Marketing B2B foi adquirida pela vivência executiva em grandes organizações multinacionais,
tais como, Alcoa e Grupo Bunge. Dentre os
diversos cursos realizados, destacam-se o
Mestrado em Administração pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV EAESP), Especialização em Finanças (CEAG) pela mesma instituição e o de Engenharia Mecânica pelo ITA
- Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
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MÓDULO INTERNACIONAL
(OPCIONAL)
O objetivo do programa é ampliar os conceitos e conhecimentos adquiridos no
curso MBA da Fundação Getulio Vargas FGV, oferecendo uma excelente oportunidade para que profissionais agreguem um
diferencial de conhecimento e incrementem sua empregabilidade no competitivo
mercado de trabalho atual.
Todos os participantes do Módulo Internacional recebem um certificado da University of Tampa assinado pelo reitor vigente
e outro certificado da FGV com 40 horas
de participação adicionadas à carga horária do MBA. São três certificados de uma
vez, com reconhecimento internacional.
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INFORMAÇÕES

Nossas unidades

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

POUSO ALEGRE

Avenida Benedito Matarazzo, 9403

Avenida Vicente Simões, 30

Jardim Oswaldo Cruz - CEP: 12215-900

Centro - CEP: 37550-000

(12) 3924.8524

(35) 3422.9750

info@conexao.com

comercialpouso@conexao.com

TAUBATÉ

VARGINHA

Avenida Charles Schnneider, 1700

Avenida Princesa do Sul, 720

Vila Costa - CEP: 12040-900

Jardim Andere - CEP: 37026-080

(12) 3683.0800

(35) 3222.6570

inscricoestaubate@conexao.com

comercialvarginha@conexao.com

GUARULHOS
Avenida Doutor Timóteo Penteado, 721
Vila Hulda - CEP: 07094-000
(11) 2447.4250
inscricoesguarulhos@conexao.com
MOGI DAS CRUZES
Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001
Jardim Armenia - CEP: 08780-000

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

(11) 4796.1000
infomogi@conexao.com

conexaoconveniadafgv

MBA EM GESTÃO: ESTRATÉGIA DE MERCADO

•

11

conexao.com/fgv

