
DIPLOMACIA
CORPORATIVA
OS OBJETIVOS
DA ESPM

Até recentemente quando a palavra
"diplomata" vinha à tona, a referência
que tínhamos era a do profissional
formado pelo Instituto Rio Branco
com características muito mais de
um profissional ligado às políticas
públicas estatais do que às atividades
ligadas ao mercado.

No entanto, com as mudanças ocor-
r idas - nos âmbitos econômico,
político e ideológico -, tornou-se
necessária a formação de um outro
tipo de "diplomata", voltado para o
mercado, ou seja, para a lógica da
expansão dos negócios no mundo.

Tendo em vista que a missão da
ESPM consiste em "consolidar-se,
cada vez mais, como centro de ex-
celência de estudo e ensino, voltado

para a vanguarda do conhecimento
nas áreas de atuação da Escola e
que seu foco é a educação com
qualidade, visando atender às ne-
cessidades e expectativas do mer-
cado e da sociedade", criamos um
curso inovador de âmbito nacional
nas unidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre.

A ESPM tem a convicção de que
formará gestores de marketing em
negócios internacionais preparados
para l iderar o Brasil no mundo glo-
balizado do século XXI. Oferece-
mos um curso sem fronteiras para
formar um profissional na fronteira,
pronto para intervir ativamente em
um mundo sem fronteiras. Essen-
cialmente, queremos que o graduado
em Relações In ternacionais pela
ESPM seja um gestor para o mundo
de hoje com os olhos voltados para
o amanhã.

OBJETIVOS
DO CURSO NA
FORMAÇÃO DE
UM DIPLOMATA
CORPORATIVO

No cenár io é evidente a neces-
sidade de p ro f i s s iona i s forma-
dos em Relações In t e rnac iona i s
com competências específicas na
prospecção, conquista e garantia



A TRANSDISCIPLINARIEDADE
COM FOCO EM MARKETING E NEGÓCIOS

RELAÇÕES E NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS

MARKETING
E COMUNICAÇÃO

CIÊNCIAS SOCIAIS

MODELAGEM
DE NEGÓCIOS

COUNTRY STUDIES

PRATICA DE LÍNGUAS

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

ESPM — Rio de Janeiro

Capacitar o estudante na gestão estratégica de
negócios internacionais.

Capacitar o estudante para avaliar e aplicar
princípios básicos do "trading" e do marketing
internacionais.

Habilitar o estudante para interpretar correta-
mente as características sociais, comerciais e
culturais dos mercados internos.

Capacitar o estudante na gestão estratégica de
negócios internacionais.

Capacitar o estudante a apreender problemas
globais e fundamentais; apreender os
objetos em seu contexto, sua complexidade,
seu conjunto, ou seja, estabelecer as relações
mútuas e as influências recíprocas entre as
partes e o todo em um mundo complexo.

Capacitar o estudante a assumir competência
crítica para análises micro e macroeconômicas
nacionais e internacionais.

Capacitar o estudante às normas internacio-
nais referentes às relações econômicas
entre as nações.

Capacitar o estudante à prática de língua
estrangeira. 

 Capacitar o estudante a atingir elevada capaci-
dade de relação e análise, no desenvolvimento
das etapas que caracterizam o processo de
pesquisa em relações internacionais. 

 Capacidade para a formação de um profis-
sional que detenha um conhecimento amplo,
profundo e articulado da realidade nacional e
internacional.

ECONOMIA

DIREITO



de mercados externos. Além de suas
competências habituais, relacionadas
ao conhecimento de ambientes, cultu-
ras e políticas externas, as empresas
irão demandar especialistas também

em marketing internacional.

Vale ressaltar que, além de multidis-
ciplinar, o curso da ESPM buscará
ensinar o estudante a "andar com
as próprias pernas". Em outras pala-
vras, equipá-lo para a transposição
de conhecimento que o permitirá
adaptar-se às situações concretas

de ação e decisão que marcarão
sua carreira como gestor. Para isso,

o curso fará com que seus alunos
desenvolvam projetos concretos que
possam ser utilizados em situações
reais, não só capacitando-os para as

diversas tarefas e situações cotidia-
nas, mas adicionando competências
como flexibilidade e capacidade de
gestão e uma preparação específica
para elaborar e programar estratégias
de marketing.

TIPO DE
PROFISSIONAL

O profissional que a ESPM tem
como objetivo é o de formar jovens
profissionais dotados de capacidade
executiva e empreendedora, aptos

a ocupar cargos iniciais nas áreas
comerciais e administrativas de em-
presas voltadas para o comércio ex-
terior e/ou de caráter multinacional,
com operações em vários países,
bem como de pequenas e médias
empresas que desejem ampliar suas

perspectivas de negócio, engajando-

se no esforço exportador.

POSICIONAMENTO
DO CURSO

Até meados dos anos 90, havia
no Brasil somente dois cursos de
Relações Internacionais: um em

Brasília e outro em São Paulo. Hoje,
segundo dados do Ministério da
Educação, contamos com 84 cursos,
1 7 deles na capital paulista.

No caso específico da ESPM, o
curso foi desenhado de tal forma
que, além da formação de um

Diplomata Corporativo, conta com
o diferencial de ter em sua matriz
curricular a ênfase em marketing e

negócios.

Não é do conhecimento desta IES

(Instituição de Ensino Superior) a
existência de cursos que impri-
mam a referida ênfase ou cursos
que confiram especial atenção

à essa nova demanda, isto é, de
contribuir para formar profissionais
em condições de atuar no setor

externo, disputando espaço de
mercado de automóveis, aviões,
cachaças e sucos de marcas próprias
e de profissionais com expertise em
marketing internacional. Esta é a
razão pela qual a matriz curricular
proposta atribui especial atenção
na área de negócios com eixos

dedicados às relações e negócios
internacionais; marketing e comu-
nicação; modelagem de negócios e

economia, eixos diferenciados dos
cursos já existentes no "mercado
educacional".

O curso foi concebido para que não
haja fragmentação e sim articulação
de uma forma integrada. Assim, o
curso levará em conta os seguintes

princípios:



O CURSO FOI C O N C E B I D O DE F O R M A E S P I R A L O N D E
CADA F A S E SE C O M P L E M E N T A , U M A APÓS A OUTRA



ORGANIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR SEMESTRE



Text Box
Fonte: Revista da ESPM, ano 12, v.13, n.4, p.100-105, jul./ago. 2006.




