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Prazo de inscrição para maioria dos cursos é no fim do mês. Instituições repaginam os 
programas para atender estudantes e empresários 
 
Como ocorre todos os anos, a demanda do mercado, de executivos e de empresários levou 
algumas instituições a modificarem alguns de seus cursos de pós graduação e MBAs, ou até 
mesmo a criar algo completamente novo. Como as inscrições nos cursos costumam se 
encerrar no fim de março, o Jornal do Commercio averigou alguns dos vários cursos que 
passaram por modificações ou foram criados em 2010. 
 
De olho nas pessoas interessadas em trabalhar com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016, a Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro (ESPMRio) incluiu na 
sua grade de disciplinas da pós-graduação em Marketing de Serviços matérias relacionadas à 
eventos esportivos. O diretor dos cursos de pós da escola, Eduardo Halper, lembrou que 
avaliações do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional do Futebol 
(Fifa) apontaram que um dos grandes gargalos econômicos do Rio de Janeiro é no 
atendimento aos turistas estrangeiros, tanto nos órgãos públicos quanto nas empresas 
privadas. 
 
Marketing de Serviços se baseia em ações mercadológicas para os bens intangíveis 
comercializados pelas empresas. 
 
Especialistas explicam que a diferença entre serviços e produtos está no fato de que, no 
segundo caso, o consumo se baseia puramente na reputação da empresa, ele varia de cliente 
para cliente e não pode ser estocado. Ou seja, ou se conquista o consumidor naquele instante 
ou perde-se a venda. 
 
PROCURA. Por causa dessas características e porque os consumidores estão cada vez mais 
exigentes, esse curso é o que tem maior procura por empresas como Vivo, Telemar e 
Clubmed, afirma o coordenador da pós graduação da ESPM, Eduardo Halper. “O marketing em 
geral é muito focado em produtos. O que acaba acontecendo é que nós temos bons 
profissionais no mercado na área que não estavam preparados para trabalhar nesse setor”, 
diz. 
 
As disciplinas que foram incluídas são endomarketing (que são ações voltadas para os 
funcionários, para eles realizarem bom atendimento), gestão de operação de serviços (como 
direcionar a infraestrutura para o atendente), código de defesa do consumidor e disciplina de 
gestão de qualidade de serviços. 
 
Bruno Monteiro, que se formou em publicidade nas Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) 
em meados de 2009, é um dos inscritos no curso deste ano. 
 
Ele, que atualmente está desempregado, espera que com a especialização consiga emprego 
em uma empresa prestadora de serviços na rede hoteleira carioca, que irá crescer 
consideravelmente nesses próximos anos por causa da grande demanda por vagas em hotéis 
que esses eventos irão gerar (cerca de 10 mil a curto prazo, segundo o gestor do Riocentro, 
Arthur Repsold). 
 
“Quero aproveitar essa oportunidade nesse setor porque vai haver um boom na rede hoteleira. 
Espero que a pós-graduação possa agregar valor ao meu currículo, aos meus conhecimentos. 
Vejo o curso como um investimento, não como um custo. A longo prazo com certeza vai me 
trazer benefícios, além disso, a marca ESPM tem um diferencial, pois a instituição trabalha 
com professores de mercado”, conta ele. 
 
Monteiro aponta ainda esforços que as três esferas de governo estão fazendo para atender a 
demanda por quartos de hotéis no município, como o projeto de usar navios para hospedar as 
delegações esportivas estrangeiras e a revitalização do Hotel Nacional, em São Conrado. 
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