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O desenvolvimento tecnoló-
gico registrado nas últimas dé-
cadas provocou uma revolução
no mercado mundial em várias
frentes. O impacto também foi
grande no mercado de trabalho.
A globalização, o universo de dis-
positivos que permitem acesso
às informações na velocidade de
um clique e o contingente cada
vez maior de profissionais na
concorrência por cada posto de
trabalho, entre outros fatores,
elevaram o nível de exigência
das empresas na escolha, prin-
cipalmente, dos executivos que
farão parte de suas equipes.

Não é mais suficiente ter um
diploma universitário e alguma
experiência profissional. Sequer
basta estar antenado com toda a
parafernália tecnológica e suas
múltiplas aplicações, ou dominar
um segundo idioma. É pré-re-
quisito para se candidatar a um
alto posto também ter cursos da
chamada educação executiva. E
quanto mais, melhor.

Para acompanhar as novas
exigências corporativas, as ins-
tituições de ensino recorrem a
pesquisas e criatividade de modo
a oferecer opções variadas, seja
para os que trilham os primeiros
passos na profissão, seja para
os executivos que acumulam
uma vasta experiência, mas
almejam uma promoção ou
até mesmo uma transferência
para outro país e precisam de
treinamento e informação em

novos campos de conhecimento.
No geral, cursos desse tipo

não são para iniciantes. "Creio
que o profissional deve ter
maturidade, certo nível de
reflexão. Ele deve sentir a
necessidade de fazer o MBA",
pondera Silvio Passarelli, di-
retor do MBA em Gestão do
Luxo da Fundação Armando

Álvares Penteado (FAAP).
Há alguns anos, MBA era sim-

plesmente Executive MBA nos
moldes norte-americanos, com
foco em gestão e direcionados
a gerentes e diretores. Hoje, as
opções são tantas que o desafio
é saber qual é o mais indicado.
Só para citar alguns: em Marke-
ting, Finanças, Controladoria

e Auditoria, o já citado Gestão
do Luxo, Gestão Estratégica de
Negócios, Relação com Investi-
dores, Mercado de Capitais, e
por aí vai. Alguns, ainda a serem
lançados.

Não é para menos: a procura
por cursos de educação executi-
va é cada vez maior. Para se ter
uma idéia, a Fundação Getúlio

Vargas (FGV), por exemplo,
tem quatro andares de salas de
aula em sua sede, no bairro da
Bela Vista, em São Paulo, e mais
um andar na avenida Paulista
dedicados a MBA e pós-gradua-
ção. Em agosto, inaugura uma
nova unidade na avenida Luis
Carlos Berrini, na zona Sul de
São Paulo, região com grande
concentração de escritórios e
sedes de empresas.

"A demanda é maior do que
conseguimos atender", revela
Paulo Lemos, superintendente
da instituição. O MBA em Ges-
tão Estratégia e Econômica de
Negócios, que contava com três
turmas, agora tem seis, e estão
todas lotadas. Lemos diz que
esse é o curso com maior pro-
cura: atrai o executivo prestes
a se tornar general manager e
também os que querem ser em-
preendedores, montar o próprio
negócio.

Na Getúlio Vargas, enquanto
a fundação cuida do conteúdo,
os alunos avaliam as disciplinas
e os professores, que têm expe-
riência tanto acadêmica quanto
profissional. Para o superinten-
dente, o reconhecimento da
FGV é proveniente de sua forma



de atuação: "O aluno que não
aprendeu não passa, não recebe
o certificado", garante.

Com uma seleção rigorosa,
a fundação requer no mínimo
quatro anos de experiência "re-
levante", acentua Lemos. "No
.MBA são executivos de 33 anos
em média. Pressupõe-se que te-
nham experiência para ter o que
discutir e trocar em aula."

INTERAÇÃO RENOVADA
Na FAAP, as novidades na

pós-graduação são os cursos em
Gestão do Marketing e da Comu-
nicação Socioambiental; Produ-
ção e Gestão do Rádio; e MBA
em Gestão de Marcas - Branding.
"Além da renovação contínua
dos programas dos cursos, da
incorporação de bibliografia,
cases, ferramentas, tecnologias
constantemente atualizadas,
algumas tendências nos obri-
gam a reorganizar totalmente o
modo como as disciplinas e as
ferramentas interagem", avalia
Ronaldo Entler, coordenador
dos Cursos de Pós-Gradua-
ção vinculados à Faculdade de
Comunicação e Marketing da
instituição.

No MBA em Branding, por
exemplo, o conceito de "marca"
não é novo. "Mas as corporações
têm hoje que gerir uma nova
dimensão de valores intangíveis,
forjados numa complexa relação
com seu público", avalia Entler.
Por isso, o curso conta com disci-
plinas como filosofia e psicologia,
para dar conta de aspectos de
difícil apreensão.

Um dos cursos de maior de-
manda da FAAP é a pós-gradu-
ação em Marketing de Serviços,
procurada principalmente por
profissionais que buscam enten-
der a gestão de marketing sob
o ponto-de-vista dos serviços.
"Este aluno está em busca de no-
vas oportunidades profissionais
ou de promoção na empresa em
que atua", revela o coordenador,
Richard Vinic.

Passarei), da FAAP:
MBA não é para principiantes

Os alunos têm idade média
de 28 anos e formação acadê-
mica em administração (30%),
comunicação (30%) e nas mais
diferentes áreas do conhecimen-
to (40%). Há aulas em ambientes
como o Mercado Municipal,
shopping centers, pizzarias,
academias de ginástica. A idéia
é permitir ao aluno vivenciar
os conceitos apresentados em

sala de aula, aproximando-o
da situação real do mercado de
serviços.

MERCADO DE CAPITAIS
A abertura de capital e a in-

ternacionalização das empresas
brasileiras têm provocado uma
alta demanda pelos MBA da
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Contábeis, Atuariais e Fi-
nanceiras (Fipecaô). Fundada
em 1974, a entidade é dirigida
por professores do departa-
mento de Contabilidade Atuaria
da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade
de São Paulo (FEA-USP) e fun-
ciona como centro de pesquisa
na área de controladoria e con-
tabilidade.

A fundação é conhecida por
produzir conhecimento, dispo-
nibilizado em livros - são mais
de 4 milhões de exemplares
vendidos. "Há mudanças impor-

tantes no mercado, principal-
mente porque os balanços das
empresas devem seguir normas
internacionais diferentes das
brasileiras, que apenas atendem
à demanda do Fisco", explica
Plínio Setti da Costa, consul-
tor de marketing da Fipecafi.

Seus cursos são de nicho, fo-
cados no mundo da contabilida-
de, controladoria e mercado de
capitais. São 15 MBAs, entre eles
Advisors em Finanças Pessoais,
Controller, Auditoria Interna em
Instituições Financeiras, Rela-
ções com Investidores, Gestão
Atuarial e Financeira e Banking.
O mais recente é o de Gestão Tri-
butária. "Somos diferentes por
ter esse DNA que nos permite
oferecer produtos segmentados,
de nichos com importância cres-
cente", diz Setti. Geralmente, os
alunos já seguem uma carreira,
mas a Fipecafi aceita candidatos
que terminaram há pouco tempo
a graduação. Os participantes
estão na faixa dos 25 a 35 anos e
são principalmente profissionais
da área de finanças.

A Fipecafi começou neste
ano a formatar cursos, bastante
específicos, com duração de
um ou dois dias, indicados para
instrumentalizar profissionais
que buscam se aprofundar em
um tema específico. Os cursos
de educação executiva servem
para dar um up to date em de-
terminada técnica, diz Costa.
Também são ideais para quem
vai mudar de setor ou de cargo
e busca uma competência ou
uma atualização mais pontual.
É diferente de um MBA, que é
uma decisão de carreira.

Lemos, da FGV:
aumento da procura e turmas lotadas

Já a Trevisan Escola de Negó-
cios investiu inicialmente em um
curso de graduação em rnarke
ting, pois percebeu a necessidade
de uma ligação com o mercado.
Executivos dos departamentos
de marketing e vendas de empre-
sas de comunicação, propaganda,
alimentos e bebidas, além dos
setores de imóveis e farmacêuti-
co, formam a maioria dos alunos
nos cursos de pós-graduação, "Há
também procura por parte de em-
presários, que sabem da impor-
tância do marketing como uma
ferramenta fundamental para o
sucesso de seu emprrendimen-
to", afirma Fernando Trevisan.
diretor geral da escola.

Entre uma série de MBAs,a
Trevisan tem um em Gestão Es
tratégica de Vendas em Ribeirão
Bonito (SP), lançado em abril,
e estréia em agosto o MBA em
Marketing na capital paulista
Por ser uma instituição criada
por uma empresa (a Trevisan,
de auditoria, consultoria e out-
sourcing), o conteúdo das aulas
aborda o que há de mais atual Q



no mercado. "A metodologia
didática visa a aplicação imediata
do aprendizado", diz Trevisan.

NETWQRKING
A Universidade São Judas

tem uma lista extensa de cur-
sos de pós-graduação, como
Criação Visual e Multimídia,
Gestão Ambiental, Administra-
ção de Marketing, Comunicação
Empresarial e Especialista em
Integração de Soluções na Tec-
nologia da Informação. "Neste
semestre, acompanhando as
tendências de mercado que
são diagnosticadas por nosso
departamento de marketing,
ou mesmo antecipando-se a
elas, lançamos os cursos de
Mercado Financeiro e de Ca-
pitais e Criação na Comunica-
ção (Jornalística, Audiovisual,
Publicitária e Promocional)",
destaca Ivan da Cunha, coor-
denador da pós-graduação lato
sensu da São Judas.

O perfil dos alunos é bem
variado, mas é possível desta-
car três grupos, formados por
pessoas que buscam, respecti-
vamente, aprofundamento ou

agregação de valor com novos
conhecimentos; mudança de
emprego ou novas posições no
atual; e mudança de rumo, ten-
tando iniciar novos caminhos em
área ainda desconhecidas.

O modelo pedagógico é volta-

do para o networking contínuo.
"Os alunos de todas as turmas,
que são também profissionais
atuantes no mercado, encontram
no curso diversos momentos pa-
ra trocas de experiências entre
seus pares, enriquecendo seus

conhecimentos e aproveitando
para formar uma forte rede de
relacionamentos", diz Cunha. O
coordenador conta que, em mé-
dia, 10% dos alunos conseguem
recolocação profissional durante
o curso através do networking.

FOCO INTERPESSOAL
A Universidade Anhembi

Morumbi, por sua vez, tem 11
MBAs disponíveis na Escola de
Negócios, entre eles Gestão da
Segurança Empresarial, Gestão
de Marcas (Branding), Marketing
de Serviços e Comércio Exterior.
"Oferecemos programas inova-
dores e totalmente alinhados
com as exigências do mercado",
destaca o coordenador dos pro-
gramas de pós-graduação lato
sensu, Luis Antônio Vilalta.

Registrando crescimento
da ordem de 30% ao ano, os
MBAs da Anhembi Morumbi
atraem profissionais com dois
a dez anos de formação. O
coordenador salienta que há
inserção de temas interpessoais
no programa das disciplinas,
como técnicas de apresentação,
criatividade, raciocínio lógico e
analítico, negociação e gestão
de carreira. "Os cursos estão
focados na análise e na solução
de casos reais vivenciados por
empresas, preparando o aluno
para enfrentar na prática os de-
safios do universo corporativo",
afirma Vilalta.

O impacto da era digital nas salas de aula
A geração que cresceu na era

digital já conta com simulado-
res, jogos, laboratórios e redes
wireless nas universidades e
escolas de negócios do século
21. "Tradicionalmente, quando
falávamos em formas de gestão
ou comunicação, separávamos o
conhecimento das ferramentas
que o operavam. O conheci-
mento era importante, as ferra-
mentas eram secundárias. Era
preciso saber matemática, saber
escrever, independentemente
da calculadora ou da máquina
de escrever", relembra Ronaldo
Entler, coordenador dos cursos
de pós-graduação vinculados à
Faculdade de Comunicação e
Marketing da FAAP.

Na sua visão, as novas tecno-
logias instauram uma nova forma
de conhecimento e de trabalho,
mais colaborativo, multidiscipli-
nar e veloz. "Por mais experiente
que seja um profissional, seus
conhecimentos e intuições se
tornam inoperantes se ele não
souber aproveitar a agilidade, a
flexibilidade e o alcance permi-
tido pelas novas ferramentas",
completa.

O campus da FAAP tem aces-
so sem fio à internet, estrutura
para videoconferência, smart-
board (lousa inteligente) e Bree-
ze (sistema de comunicação pela
web que permite reuniões em

tempo real, aulas e seminários,
entre outras aplicações). Além
disso, tem uma TV, uma rádio
corporativa e produtora de tele-
visão cujos registros se tornam
também materiais pedagógicos.

A era digital é uma neces-
sidade e questão de sobrevi-
vência profissional, pondera o
coordenador da pós-graduação
lato sensu da Universidade São
Judas, Ivan da Cunha. Para dar
conta dessa demanda, segundo
ele, praticamente todos os anos
há atualização dos cursos, e
muitas aulas são ministradas di-
retamente em laboratórios, nos
quais os professores exploram os

recursos da internet para reali-
zar pesquisas e demonstrações
em tempo real.

Na Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (Fipecafi) há jo-
gos de empresas e cases, entre
outros recursos que utilizam
ferramentas digitais. "Temos o
que há de mais avançado e que
causa impactos nas empresas.
É uma busca constante para ser
uma escola muito atual", garante
Plínio Setti da Costa, consultor
de marketing da instituição.

A Fundação Getulio Vargas
chegou a contratar uma empresa
que organiza as informações e

dá suporte às pesquisas eletrô-
nicas. No perímetro da escola,
os alunos podem se conectar
à internet via WiFi. O superin-
tendente da FGV, Paulo Lemos,
aponta ainda a evolução digital
como um fator que impacta a
decisão do aluno em relação a
qual instituição escolher para
fazer uma especialização. "A era
digital tornou as pessoas mais
seletivas. Um interessado, antes
de se candidatar a um curso,
circulou digitalmente por todas
as instituições", conta.

SER ANALÓGICO
O movimento é um benefício

para a área de ensino, na opinião
de Fábio Yamada, diretor do
MBA para a América do Sul da
Pittsburg University. "A era digi-
tal faz com que as universidades
desenvolvam conteúdo digital e
tenham que usar a tecnologia a
favor do seu aluno. É um grande
desafio. Isso representa mais
simulações de jogos e casos,
promoção de interação entre os
colegas, gravações de aula em
formato digital", enumera.

Para José Carlos Teixeira
Moreira, presidente da Escola
de Marketing Industrial, a era
digital traz um grande desafio
para o mercado. "O ser huma-
no é analógico, funciona por
processo. Com a digitalização

das empresas, a relação entre
as pessoas foi perdendo in-
tensidade e enfraquecendo os
vínculos", analisa. A questão
agora é resgatar as relações com
todas as ferramentas disponíveis
- as digitais e as analógicas.

"No fundo, o que interessa é o
tempo que se dedica às pessoas",
completa.

As novas tecnologias transfor-
maram as práticas corporativas,
afetando todas as áreas profis-
sionais. Para ilustrar, Entler cita
a nova pós-graduação em Argu-
mento e Roteiro para Cinema e
Televisão da FAAP. "Poderíamos
imaginar que um profissional
criativo do texto não precisa mais
do que um editor de textos. Mas
é um engano", garante.

Isso porque já existem soft-
wares específicos que não só
fazem a devida revisão ortográ-
fica como organizam o ritmo da
produção do roteiro, constróem
interfaces para o diálogo com
co-autores e outros profissio-
nais envolvidos, calculam a
duração das cenas, assimilam
dados administrativos e orça-
mentários da produção, entre
outras funcionalidades. Entler é
enfático: "Não há mais profissão
solitária, e o melhor dos cére-
bros precisa de instrumentos
que façam suas idéias circula-
rem com eficiência".





Meio & Mensagem — Como é a
proposta da Berlin School of Crea-
tive Leadership para transformar
executivos criativos em líderes
criativos?

Michael Conrad — Quando
o Art Directors Club Germany
(ADC) da Alemanha me con-
vidou para me envolver com
educação, depois do anúncio
de minha aposentadoria na Leo
Burnett, discutimos como pode-
ríamos causar o maior impacto
possível. Não seria criando o
próximo instrumento educacio-
nal para a próxima geração de
criativos, mas sim focando em
ajudar líderes criativos a ter um
impacto mais forte no seu papel
de liderança em negócios de
comunicação competitivos.

M&M — Em sua opinião, por
que um criativo, para ser completo,
precisa ser um líder?

Conrad — Em negócios de
comunicação criativos, normal-
mente o criativo está direciona-
do para a execução de um bom
trabalho. Estar no controle da
companhia representa ter um
job description diferente, que
exige muito mais habilidades
do que apenas entregar ótimos
trabalhos. A pessoa precisa
entender a complexidade do ne-
gócio para chegar a conclusões
inteligentes e tomar decisões
acertadas.

M&M — Qual é a di ferença
entre o MBA da BSCL e os outros ao
redordo mundo?

Conrad — Nós estamos foca-
dos em negócios de comunicação
criativos. Idéias são o forte de
pessoas. Pessoas têm emoções,
máquinas, não. Trabalhamos
com publicidade, mídia, jorna-
lismo, entretenimento, design
e marketing, tudo junto. Dessas
indústrias, trazemos os profissio-
nais mais respeitados do mundo
todo para o universo acadêmico.
Todos esses gurus maravilhosos
têm um interesse vital em que
suas indústrias estejam focadas
em elevar a qualidade. É por isso
que todos eles são voluntários. E

mais: somos globais. Dipak Jain,
o diretor da Kellog School of
Management — somos colabo-
radores da Kellog —, reconhe-
ceu que articulamos uma clara
evolução em MBA. Ele também
ficou espantado ao ver como
essas "mentes criativas" estão
engajadas nisso. A recompensa
é que, em uma escala de l a 10,
o índice de qualidade da primeira
turma, em todas as sessões, atin-
giu 8,9! A segunda turma está,

experiências acadêmicas e prá-
ticas relacionadas aos principais
aspectos de liderança para a
indústria da comunicação cria-
tiva. O primeiro é Conduzindo
a Empresa: líderes de sucesso
podem articular um "espaço
de competitividade", que pode
levar à construção de novas e
exclusivas expertises e ferra-
mentas para entregar produtos
diferenciados. Bons exemplos
disso são: "disruption", de Jean-

trazê-los para o novo, as novas
idéias exigem, por exemplo,
compreensão do negócio e con-
fiança construída ao longo do
tempo. O terceiro é Conduzindo
o Produto: a qualidade dele é
sempre o coração da empresa
criativa. Conseqüentemente,
"criatividade" não pode ser um
departamento, embora com
freqüência o seja; deve estar
no centro de tudo. A qualidade
média de "nossas" indústrias é

neste momento, com uma taxa
um pouco maior: 9,2.

M&M — O programa do MBA
Executivo da BSCL é baseado
em seis pi lares de liderança na
indústria da criatividade. Quais
são eles?

Conrad — Os seis pilares for-
mam a base do currículo e aliam

Marie Dru; "irreverence", de Sir
John Hegarty; e "lovemarks", de
Bob Isherwood. Os três lecio-
nam na Berlin School. O segun-
do pilar é Conduzindo Parceiros
de Negócios: para construir
negócios diferenciados e marcas
carismáticas, é preciso desen-
volver idéias "fora da caixa".
Para envolver os parceiros,

tal que muitas pessoas querem
se livrar do que produzimos.
TiVo é o mais proeminente
exemplo: mais de 20 milhões de
lares nos Estados Unidos usam
gravadores de vídeo digital para
controlar o que querem ver e
o que não querem. Mas essas
mesmas pessoas enviam co-
merciais para seus amigos pelos

seus computadores. Então, eles
também adoram anúncios, se
estes são especiais. Estabelecer
um ambiente, um processo, o
entendimento, o desejo — este
é um desafio para os líderes
criativos.

M&M — Quais são os demais?
Conrad — O quarto pilar é

Conduzindo as Pessoas: o enten-
dimento da paleta de emoções
nos negócios criativos é essen-
cial na condução de forças de
trabalho ou equipes altamente
produtivas. No quinto, Condu-
zindo Você Mesmo, considera-
mos que o desafio de cada líder
em negócios, que estão sempre
mudando, é enorme. Precisamos
continuamente nos desenvolver
e reinventar para estar à frente,
mantendo nossa visão ampla. Te-
mos também que cuidar da nossa
aparência diária no "palco". Para
completar, o sexto pilar é Con-
duzindo a Indústria: o melhor em
todas as indústrias criativas tem
que ser a parte que advoga aber-
tamente em nome da excelência
e das possibilidades de nosso
negócio. Eles devem inspirar
todos os envolvidos, mostrar
caminhos novos a seguir e fazer
do negócio a melhor opção para
as próximas gerações.

M&M — As mídias digitais, a
convergência tecnológica e a glo-
balização trazem grandes desafios
para os profissionais da publicida-
de. Quais são os maiores?

Conrad — Os desafios são
fundamentais nos dias de hoje,
e as oportunidades, mais fan-
tásticas do que nunca. Precisa-
mos encontrar um contrapeso
entre digital e analógico. É
brilhante fazer videoconferên-
cia e igualmente brilhante um
cumprimento com aperto de
mãos. Precisamos entender
a mudança de paradigma na
comunicação provocada pelo
Google. Comerciantes usavam
a publicidade de olho na audi-
ência. Agora, a audiência é que
olha para o comerciante. Hoje,
as comunidades se formam



sozinhas e crescem muito mais
rápido que antes. Comunicação
bem-sucedida pode ser desen-
volvida melhor hoje e no futuro,
e com as tecnologias digitais.
Veja o posicionamento dos te-
lefones celulares como mídia,
o Nike+, o Spiegel Online, The
Met encenando uma ópera nos
cinemas. E, mesmo com tudo
isso. ainda assistimos filmes,
ouvimos um vinil na vitrola ou
pegamos fila para conseguir ver
um musical na Broadway. Como
ninguém pode ser bom em todas
as coisas, a colaboração parece
ser o caminho a seguir.

M&M — Existem alguns "pro-

fessores" do Brasil no MBA da

B5CL. O que eles podem ensinar

para executivos criativos de outros

países?

Conrad — Muita coisa. Como
gerenciar uma campanha du-
radoura (Bombril, Havaianas);
como reinventar seus negócios
(Mixer); como extrair criativi-
dade de seus clientes e enten-
dê-los melhor; como provocar
o clássico modelo de agência
(África); como conceber anún-
cios populares (W/Brasil);
como emparelhar o minima-
lismo alemão com o deleite do
Brasil (Marcello Serpa); os va-
lores brasileiros de pensamento
e comportamento (Washington
Olivetto). Considerando que
temos uma configuração global,
com 23 participantes vindos de
14 países na segunda turma do
curso, é muito valioso aprender
como as mentes de um japonês,
de um anglo-saxão, de um lati-
no ou, mais especificamente,
de um brasileiro resolvem um
mesmo problema.

M&M — O senhor comandava

a Roger Hatchuel Academy. Qual

a importância de conseguir parti-
cipar do curso complementar de

uma semana, durante o Festival
de Cannes?

Conrad — Ajudei a construir
a Roger Hatchuel Academy e
fui seu diretor por cinco anos.
Lá. qualquer estudante tem a
chance de aprender em apenas
sete dias o que é propaganda e
comunicação comercial e para
onde ela caminha. A academia
tem acesso a tudo, incluindo
algumas das melhores pessoas
da indústria. No primeiro dia,
todos os participantes têm o foco
claro sobre o que olhar, o que
entender e em aprender a fazer
julgamentos. É muito comum,
no final, esse grupo global de
jovens talentos chorar, se abra-
çar e querer ser parte da mais
maravilhosa indústria na Terra,
inspirando pessoas com marcas
e serviços.

Firmar acordos com escolas
e instituições de outros países
é uma boa estratégia para me-
lhorar a qualidade dos cursos
e diversificar a experiência
oferecida aos alunos. Focada
principalmente em negócios,
marketing e comunicação, a
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), de São
Paulo, oferece MBA Executivo e
vários cursos de pós-graduação.
"Dizemos aos alunos: pensem na
importância do seu MBA daqui
a dez anos", conta Claudinei
Santos, diretor de operações da
pós-graduação e coordenador da
área de projetos.

Em 2007, a instituição fe-
chou parceria com a Florida
International University (FIU),
através da qual é possível obter
a dupla certificação. Para isso,
o aluno deve estudar por pelo
menos um ano nos Estados
Unidos. Outra opção é concluir
o Minor (complementação do
MBA Executivo) ou cursar a
summer school na FIU, que, por
sua vez, oferece a seus alunos
a alternativa de virem para o
Brasil. Com carga horária de
600 horas/aula, o MBA pode ser
feito em um ou dois anos, mas o
candidato deve ter experiência

profissional de cinco anos.
Além da FIU, a pós-gradua-

ção ESPM tem alianças com
outras instituições de ensino do
exterior, como Doing Business
in Europe, Escuela de Alta Direc-
ción y Administración (Eada),
de Barcelona, e Universidad
Nebrija, de Madri. A escola ofe-
rece ainda 12 cursos de pós-gra-

duação, quatro deles lançados
neste ano, com 360 horas/aula
cada e duração de 15 meses:
Administração e Marketing do
Esporte, Design Estratégico,
Comunicação Corporativa e, a
partir do segundo semestre, Ges-
tão Estratégica de Pessoas.

Com um grande suporte no
campo de pesquisa, a ESPM

conta com 11 núcleos de estudos
em várias áreas, como embala-
gem, esporte, varejo e ciência
do consumo, entre outras. Uma
iniciativa interessante é o Retail
Lab, do núcleo de estudos de
varejo. Com investimentos d
500 mil e ocupando uma área de
200 metros quadrados, o labo-
ratório permite analisar as
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