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Formação plural
O curso de especialização Gestão da Co-
municação: Políticas, Educação e Cultura, 
da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP), 
tem inscrições abertas até o dia 26. As au-
las estimulam a formação plural nas áreas 
da comunicação. Inf.: (11) 3091-4341.

Latino-americanos
O Grupo Femsa, com apoio do Instituto Tomie 
Ohtake, traz a São Paulo a mostra Latitu-
des: Mestres Latino-americanos na Coleção 
Femsa, que reúne 41 obras representativas 
da pluralidade cultural da América Latina 
e do Caribe. A exposição vai até 6 de abril.  
Inf.: (11) 2245-1900.

Planejamento estratégico
Entre os dias 17 e 19 ocorre na ESPM o Top 
Planejamento Estratégico 2009. O evento 
reunirá profissionais do mercado para discutir 
maneiras de atingir o público consumidor. A 
palestra de abertura será do diretor-presiden-
te da J.Cocco Sport Marketing, José Estevão 
Cocco. Inf.: (11) 2063-4227.

Mídia digital
A 2a Digital Media Conference, promovida 
pela Corpbusiness em São Paulo, em 11 
de março, apresentará práticas no desen-
volvimento de estratégias e na utilização 
das ferramentas disponíveis para medir 
resultados na área de convergência digi-
tal. Inf.: (11) 3822-0624.

Atendimento de ouro
A Associação Brasileira das Relações Empresa-
Cliente (Abrarec) lança o Prêmio Atendimento 
de Ouro, cujo objetivo é contemplar atendentes 
e operadores dos SACs que, pelo atendimento, 
obtiveram um retorno positivo do cliente. As 
inscrições estão abertas até 28 de fevereiro. 
Inf.: (11) 3661-9116.

Iberoamericano
O Festival Iberoamericano de la Publicidad 
(Fiap) está com inscrições abertas até 15 de 
abril. Os participantes devem enviar o material 
pela internet. O evento ocorrerá entre os dias 
4 e 8 de maio, em Buenos Aires (Argentina). 
Inf.: www.fiaponline.net.

Concurso Anatec
Editores e profissionais de criação e mar-
keting podem se inscrever até 15 de maio 
no 5o Prêmio Anatec (Associação Nacional 
de Editores de Publicações), que, além de 
premiar jornalistas, agências e profissio-
nais de mídia, ganhou novas categorias.  
Inf.: www.premioanatec.com.br.

Ótimo emprego
A Editora Saraiva lança Superdicas para Con-
quistar um Ótimo Emprego, de Robert Wong. 
No livro, o leitor descobrirá que trabalho é 
algo bem mais complexo, pois é apenas o pri-
meiro dos muitos degraus a subir e, portanto, 
exige esforços para que se consiga galgar 
altos patamares. 

Cultura variada
O acúmulo cultural como elemento provedor 
de persuasão no meio publicitário é o que 
defende João Carrascoza, em sua obra Do 
Caos à Criação Publicitária (Editora Saraiva). 
O livro trafega ainda pelo esclarecimento 
de recursos discursivos, como a paródia e a 
estilização, entre outros. 

Pequena diferença
A Atitude Vencedora – Descubra a Cha-
ve do Sucesso Pessoal e Profissional, 
de John C. Maxwell, chega às livrarias 
pela editora Thomas Nelson Brasil. Na 
obra, o autor demonstra como reco-
nhecer posições bem-sucedidas e gerar 
oportunidades. 

Gestão de rádio
A Fundação Armando Alvares Penteado 
(Faap) lançou pós-graduação em produção e 
gestão executiva de rádio. O curso visa atender 
às exigências do mercado radiofônico, forman-
do gestores para dirigir emissoras ou empresas 
de mídia sonora. As inscrições vão até o dia 21. 
Inf.: (11) 3662-7449/3662-7451.

Redação e design
A Miami Ad School/ESPM abre inscrições 
até 27 de março para os cursos de Reda-
ção Publicitária, Direção de Arte e Design 
Gráfico, que se diferenciam por oferecer 
aperfeiçoamento e conhecimento através das 
tendências e técnicas utilizadas no mercado.  
Inf.: (11) 5085-4600.
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Benjamin Azevedo 
Sócio-diretor da RGA Comunicação (PE)

Livro 
Como Vencer um Debate sem Precisar Ter Razão 
(Arthur Schopenhauer). O livro é uma análise 
dos esquemas de argumentação enganosos que 
as pessoas usam para tentar convencer que 2+2 
= 5. O melhor da edição brasileira é que o livro 
é todo comentado e exemplificado pelo filósofo 
Olavo de Carvalho — que é, provavelmente, o 
brasileiro mais inteligente vivo.

DVD
Ricky Gervais Live – Animals. O DVD é um show 
de humor do cara que escreveu, dirigiu e atuou 
no seriado inglês The Office. Em Animals ele 
descreve fatos do reino animal que não aparecem 
nos documentários da BBC.

Site
http://howto.wired.com. O site é da Wired Ma-
gazine e ensina técnicas de sobrevivência. Lá 
você aprende desde o que fazer em um ataque 
nuclear até a descobrir sites que o Google não 
mostra ou que estão fora do ar. Ensina também 
a melhorar o sinal do seu celular e contar cartas 
no Blackjack.

MBA em Gestão de 
Empresas de Criação
Onde: Universidade Positivo (PR)
Quando: inscrições até 6 de março
Inf.: (41) 3317-3111

Qual o rumo das empresas 
de criação? Quais os novos 
obstáculos que se apresentam 
para elas? E, talvez, a principal 
pergunta: como agir diante das 
novas perspectivas? São essas 
algumas das questões a que o 
MBA em Gestão de Empresas 
de Criação da Universidade 
Positivo, em Curitiba (PR), pre-
tende responder diante de um 
cenário cada vez mais competi-
tivo e que exige, além da parte 
técnica-criativa, a capacidade 
de gestão de negócios. 

O curso, inédito no Brasil 
segundo a instituição, tem como 
objetivo trabalhar conceitos 
de gestão e aplicar estratégias 
integradas de produtividade, 
efetividade e resultados financei-
ros. O aprimoramento dos gastos 
— com mais espaço para os in-
vestimentos — é essencial para o 

prolongamento da existência das 
agências, especialmente em um 
cenário de crise como o atual. 
Ou seja, ao mesmo tempo em 
que a criatividade continua sen-
do o principal objetivo de uma 
empresa de criação, o mercado 
exige uma ampliação de foco, 
principalmente para o mundo 
das finanças.

O arquiteto Manoel Coelho, 
com 40 anos de atuação no mer-
cado paranaense e proprietário 
da MCA/Manoel Coelho Design & 
Arquitetura, ilustra bem as novas 

exigências do segmento. “Com 
a ampliação do mercado, os en-
foques mudaram e as agências 
precisam encontrar um nicho e 
direcionar suas ações de acordo 
com uma demanda específica — 
algo que só é possível com um 
processo de gestão.”

As inscrições para o MBA em 
Gestão de Empresas de Criação 
estão abertas até 6 de março na 
página da universidade na inter-
net (www.posup.com.br). O valor 
do curso é de R$ 9,3 mil, que pode 
ser parcelado em 14 vezes. 

Universidade Positivo cria MBA 
em gestão de empresas de criação
Marcos Bonfim 
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O Centro Universitário Positivo, em Curitiba (PR), que tem 420 mil metros quadrados,  
oferece 27 cursos de graduação e dezenas de especialização
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