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No cenário atual, com a multiplicidade dos meios e a necessidade de estratégias cada vez 
mais complexas, ter mais de uma especialização faz diferença  
 
Trabalhar com marketing está se tornando uma atividade mais complexa com a 
multiplicidade de mídias e a cobrança por resultados. Se antes as metas se concentravam 
nas grandes campanhas, hoje a cada nova ação é preciso medir se o investimento trará um 
retorno que compense o seu custo para o anunciante. Isso significa que, para crescer nesse 
mercado, além de experiência o profissional de marketing necessita de muito conhecimento 
sobre as principais ferramentas disponíveis de mensuração desses resultados. E tem de 
fazer análises seguras para saber quais as mídias mais adequadas para a sua demanda.  
 
Os executivos também gerenciam uma área de comunicação muito pulverizada. Existem 
ações que são internas e outras que envolvem várias agências, inclusive as digitais, já que 
não se pode mais pensar em anunciar em veículos de uma forma isolada. Se esse 
profissional estiver no começo da carreira, a possibilidade de fazer dois cursos de pós-
graduação não está descartada. Tudo isso para dar conta de tanta demanda. "O que antes 
era um luxo, hoje se impõe como uma necessidade. 0 executivo tem a opção de fazer uma 
especialização mais genérica para se posicionar no mercado e depois, dependendo de suas 
aspirações, cursar um MBA que o tornará um especialista em determinada área, o que o 
ajudará a alcançar o topo" afirma Edson Crescitelli, diretor acadêmico da pós-graduação 
da Escola Superior de Propaganda e Marketing [ESPM]. 
 
Uma amostra prática dessa complexidade é o trabalho com a internet, que pode ser o 
melhor dos mundos ou o fracasso para alguns. "Um exemplo é o Twitter, em que eu 
particularmente não acreditava como ferramenta de marketing. Usamos para divulgar o 
vestibular deste ano. Foram 600 inscrições a custo zero" conta Marco Facó, superintendente 
de comunicação e marketing da Fundação Getulio Vargas [FGV], Um contraponto? O Second 
Life. "Muitos acreditavam que poderia ser um espaço de negócio e não apenas de encontro 
de amigos. E tiveram prejuízo. Mas isso ocorreu por quê? Falta de análise dos riscos. Isso 
não pode acontecer ao profissional de marketing." 
 
Com as ferramentas cada vez mais sofisticadas de sites e portais, atualmente é possível 
saber o caminho que determinado internauta percorre dentro de um endereço, quanto 
tempo fica nele, do que mais gosta, o que compra. "É preciso monitorar esse 
comportamento para ter sucesso. Mas o principal é não se lançar em aventuras. O executivo 
só faz isso se a empresa pensa como ele. Caso contrário, ele estará fora do mercado" opina 
Facó. 
 
Uma observação importante é que, até por conta da fluidez de dados pela web, já existem 
informações mais que suficientes sobre alguns produtos e sobre o que os consumidores 
acham desses itens. Difícil para os profissionais de marketing é, dentro do universo digital, 
trabalhar de modo eficaz a comunicação de produtos que não estão entre os tops do 
internauta. 
 
A distância 
 
As universidades têm tentado acompanhar a velocidade dos meios online. A escolha de um 
curso, por exemplo, pode ser facilitada com a oportunidade de o aluno assistir a uma aula 
pelo YouTube, além de todo o processo de inscrição ser realizado integralmente pela 
internet. Outra novidade é o aumento das versões dos cursos virtuais pagos e gratuitos, 
que na FGV já chegaram a 1 milhão de acessos. 
 
Redes sociais também se tornaram outro espaço consagrado pela internet... e pelos 
profissionais de marketing, Esses sites vêm sendo usados intensamente pelos alunos para 
fazer network, tornando-se desse modo um diferencial para quem está fazendo uma 
especialização, A razão é simples: por meio dessas conexões muitas vezes um aluno pode 



perceber que um problema que achava ser exclusivo no seu segmento de negócios é mais 
amplo do que imaginava. Ou seja, ele descobre que não está sozinho e até encontra 
caminhos para solucionar esse problema ou até novas oportunidades de recolocação. 
 
"Na FGV são mais de mil comunidades, abertas pelas turmas, e é impossível acompanhar 
todas. Fazemos um monitoramento de quais os temas são mais discutidos em algumas 
delas para trazermos essa agenda para a sala de aula. É um pouco o que as próprias 
agências de publicidade já fazem: entender o comportamento desses usuários" explica 
Facó. 
 
Para incorporar esses novos conteúdos nos currículos as universidades estão criando cursos 
com formatos adaptáveis às demandas dos alunos, No caso da ESPM, há especializações em 
que um terço da carga horária é com conteúdo fixo que abrange gestão de pessoas, 
cenários e marketing e o restante é variável, "Isso acontece porque o perfil do profissional 
de marketing mudou. Se antes as empresas dos vários segmentos vinham buscar seus 
gestores nos cursos de administração, hoje uma empresa de agrobusiness tem um 
agrônomo na gerência de marketing. E temos de atender a essas necessidades específicas" 
argumenta Edson Crescitelli, da ESPM. 
 
Há até um curso de especialização em entretenimento, já que, além do calendário anual de 
grandes expressões da cultura, como o carnaval, o Brasil tem dois megaeventos previstos a 
Copa do Mundo, em 2014, e a Olimpíada do Rio, em 2016. Isso deve gerar uma demanda 
por ações de marketing em vários níveis. Ao contrário da graduação, a área de 
especialização tem muito maior mobilidade e pode mexer na grade curricular sem tantas 
amarras do Ministério da Educação. 
 
Sala de aula global 
 
Dentro desse universo, uma pequena parcela de alunos é formada por estrangeiros que 
querem conhecer um pouco da cultura do País e saber como são feitos negócios por aqui. 
Isso tem crescido também pelo fato de o Brasil ter se tornado um importante player no 
cenário mundial. Isso significa que muitos deles podem vir trabalhar no País em um futuro 
próximo. Há até quem aproveite módulos de disciplina que podem ser feitos fora da sua 
região de origem e optam pelo Brasil. 
 
Esse foi o caso da Universidade Anhembi Morumbi, uma das instituições de ensino 
incorporadas em 2008 à Rede Internacional de Universidades Laureate (presente em cerca 
de 20 países). Parte de seu marketing consiste em deixar claro que o aluno, ao entrar em 
sala de aula, é integrante de uma rede global. "Tivemos vários estudantes estrangeiros que 
fizeram presencialmente a especialização e ficaram muito entusiasmados com o que viram 
por aqui. É verdade que voltaram para seus países, mas plantamos uma semente. Eles 
ficaram com muita vontade de vir trabalhar aqui" garante Nelson Furguim, coordenador do 
curso de marketing e GPMV (gestão de planejamento de marketing e vendas). 
 
"Muitos motivos me levaram a fazer um intercâmbio. Um deles é porque havia estudado a 
língua portuguesa e queria aprimorar meus conhecimentos no idioma. Além disso, queria 
conhecer mais da cultura brasileira, ao mesmo tempo tão diferente e tão semelhante à 
nossa. Não sabia muito a respeito do marketing no Brasil, apenas que a prática no País é 
bastante avançada. Assim, sabia que ia ser uma ótima oportunidade para me atualizar com 
as últimas tendências e ter uma visão mais ampla dessa área" diz Mayra Custodio, formada 
em Administração e Marketing na Universidad Peruana de Ciências Aplicadas (UPC). A 
instituição também pertence à rede internacional Laureate. 
 
A expectativa de Mayra era ampliar seu conhecimento na área e também saber como era a 
interação entre professores e alunos. Ela lamenta apenas não ter dado tempo de fazer um 
estágio seu período de permanência por aqui foi estabelecido em seis meses. "Mas vi que há 
muitas oportunidades para quem fala espanhol. Adorei o Brasil e a experiência foi realmente 
muito boa. Conheci pessoas de diferentes países, como México, Turquia, Equador, Panamá, 
Espanha, Costa Rica e Itália" comenta, entusiasmada.  



 
Intercâmbio 
 
Esse é um fenômeno, aliás, que vem mudando os hábitos acadêmicos no País. Se há alguns 
anos os brasileiros tinham como sonho estudar nos Estados Unidos e na Europa, hoje o 
caminho também é inverso. "A vantagem é que com essa cultura global que temos há 
pouca diferença de conteúdo e até de bibliografia entre os cursos lá de fora e os daqui. 
Claro que a vivência da língua só se tem com a moradia, mas a cultura brasileira é um 
diferencial que vem atraindo muitos alunos" afirma Crescitellí, da E5PM. 
 
Mas isso não significa que os brasileiros deixaram de ir para o exterior. Só que os motivos e 
os formatos dos cursos escolhidos se diversificaram. Um exemplo é Elias Torres, que era 
diretor de arte da Talent e resolveu fazer um curso de inglês na University of the Arts 
London. "A ideia era aprimorar a língua sem me desligar do processo de criar. Então, vou 
passar seis meses imerso em um universo que mistura desenho de moda, projetos de 
maquetes e pintura a óleo. Essa é uma chance de me distanciar da propaganda, mas sem 
deixar de praticar os fundamentos da direção de arte" conclui. 
 
O tema criatividade acaba atraindo não somente profissionais que atuam em agências de 
publicidade. Famosa no meio, a Berlin Schooí of Creative Leadership atrai a atenção 
também de executivos de marketing de empresas brasileiras, como a TIM e a companhia 
aérea TAM. O motivo é simples: o curso tem o propósito de formar profissionais que possam 
assumir a direção de companhias com a lógica da inventividade. "O fato de acontecer em 
Berlim, uma cidade que se reinventa a todo instante, é muito sintomático. Além de ter 
alunos de 15 países diferentes em uma mesma sala, o curso busca abrir a perspectiva e 
olhar todo o processo da produção publicitária" explica Sergio Mugnaini, diretor de criação 
da AlmapBBDO, que concluiu o curso no ano passado. Uma das vantagens desse curso é 
que a cada trimestre os alunos têm um módulo quinzenal, o que permite que os inscritos 
sempre voltem a sua atividade original e apliquem aos poucos o que aprenderam. Outro 
benefício é poder comparar com os colegas de sala o que cada um faz no seu país. E os 
resultados podem ser aproveitados não apenas pelo aluno: a agência e o cliente também 
podem usufruir dessa experiência. "0 diálogo fica mais fértil, e quem ganha é o mercado, 
que se sofistica. Se lá fora a tecnologia é arrojada, aqui manuseamos de forma simples e 
brilhante a criatividade" aponta Mugnaini. 
 

 
 
Brasileira na lista do Financial Times das melhores escolas de negócios 
 
Em sua 12a edição, o ranking do jornal britânico Financial Times das cem melhores escolas 
de negócios do mundo traz instituições consagradas entre profissionais de diversos setores. 
Quem lidera a relação, divulgada em janeiro, é a prestigiada London Business School. Mas 
está também lá uma brasileira e pela oitava vez: o Instituto Coppead de Administração da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É a única representante da América do Sul. 
Neste ano, a universidade brasileira saltou do 92º lugar, de 2009, para o 65° (posto 
compartilhado com a Michigan State University). A lista inclui somente programas de MBA 
de dois anos em tempo integral, que no Brasil tem o formato de mestrado. 
 
"Participar desse ranking só consolidou uma imagem que já tínhamos, de mercado que 
prepara gestores para trabalhar em qualquer empresa do mundo. A prova disso é que no 
segundo ano do curso fazemos uma semana de recolocação em que as empresas globais 
vêm selecionar seus executivos aqui dentro" afirma Denise Fleck, coordenadora do 
mestrado em finanças da Coppead/ UFRJ. Vale salientar que isso acontece pelo fato de o 
curso ser intensivo. Então, todos os alunos têm de deixar seus empregos por dois anos. 
 
Um dos principais diferenciais da Coppead foi o sucesso profissional dos ex-alunos, 
especialmente no momento da crise econômica mundial. 
 
Três anos após 



a conclusão do curso, a carreira da turma de 2004/2005 decolou com um acréscimo salarial 
médio, em dólares, de 111% em relação ao emprego anterior, colocando a escola na 25a 
posição em termos de evolução salarial dos alunos e em 1º lugar no quesito valor agregado 
do curso para os alunos, à frente das escolas mais renomadas do mundo. Essa avaliação faz 
parte do ranking do Financial Times. 
 
"O curso é gratuito, enquanto muitos dos concorrentes cobram até U$ 100 mil dos alunos. 
Nossa posição é importante, pois estamos em um país em desenvolvimento e nos 
destacamos pela excelência do trabalho na produção do conhecimento" observa Denise. 
 
No curso, após o aluno ter uma visão completa de gestão, ele pode optar por quatro áreas: 
marketing, finanças, estratégias e operações e logística. Em marketing uma área que vem 
atraindo o interesse de pesquisa dos alunos é a sustentabilidade. "Os processos industriais 
precisam levar em consideração a responsabilidade das empresas sobre o descarte dos 
produtos. Se antes isso era estimulado, hoje precisa ser previsto na gestão para evitar 
danos ambientais, e isso faz parte da missão dos profissionais de marketing" explica a 
coordenadora. 
 
A experiência internacional proporcionada aos alunos durante o curso é um quesito cada vez 
mais valorizado pelas organizações avaliadoras. E nele o Coppead tem brilhado, ficando em 
13º lugar no ranking FT 2010. Nos últimos anos, mais da metade das turmas de mestrado 
tem ingressado em programas de intercâmbio, cursando disciplinas nas principais 
universidades do mundo. 
 

 
 
Fonte: Meio & Mensagem Especial Profissional de Marketing, São Paulo, p. 30-32, 
29 mar. 2010. 


