
ESPM lança curso de gestão estratégica 
 
A ESPM apresentou o novo programa de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Mercados, 
que tem o objetivo de capacitar e desenvolver gestores de diferentes setores com foco na 
visão estratégica de mercados. Para chegar a este modelo, a ESPM estruturou um curso cuja 
grade curricular é flexível. Ao ingressar no projeto, o aluno cursa quatro disciplinas 
obrigatórias (BA - Business Administration): gestão financeira, fator humano nas organizações, 
gestão de operações e marketing, ou seja, áreas que são a base da formação do gestor.  
 
Antes do término dessas disciplinas, o aluno passa pelo Serviço de Orientação. Nesta etapa ele 
realiza uma avaliação de previsibilidade de comportamento que será acompanhada pela equipe 
de profissionais do Núcleo de Gestão de Pessoas da ESPM. Esse processo busca auxiliar o 
aluno na escolha dos mercados (e por sua vez, das disciplinas) que pretende cursar, de acordo 
com o seu perfil pessoal e que melhor atenderão ao desenvolvimento de suas competências 
pessoais.  
 
Os mercados disponíveis para escolha são: Inteligência de Mercado, Comunicação Integrada e 
Trade. Dentro de cada mercado há várias disciplinas relacionadas e o aluno escolherá sete 
para cursar e concluir a pós-graduação. Segundo Licínio Motta, professor e diretor-geral da 
unidade de pós-graduação da ESPM-SP, a escola está atenta às principais mudanças do 
ambiente e, após um amplo levantamento junto às empresas, análise do cenário internacional 
e a vivência com os alunos e profissionais de recursos humanos foi possível estruturar um 
formato totalmente diferenciado. 
 
"O objetivo é valorizar cada vez mais o desenvolvimento de competências e proporcionar a 
liberdade de escolha para os alunos. Desta forma eles poderão transitar por várias áreas de 
conhecimento em um único curso de pós-graduação", revela Motta. Para a coordenadora do 
Núcleo de Estudos e Negócios em Desenvolvimento de Pessoas, a professora Adriana Gomes, 
um programa sob medida atende os gestores de forma mais eficiente.  
 
 
"O novo formato de pós-graduação permite escolher a disciplina adequada para o momento da 
carreira que o aluno está vivendo. Quanto mais autoconhecimento, maior é a chance de se 
desenvolver na área com a qual realmente se identifica e evoluir profissionalmente. O serviço 
de orientação ao aluno vai auxiliá-lo neste processo de decisão", explica Adriana. O curso é 
direcionado a executivos e empreendedores que atuam, ou pretendam atuar, na área de 
gestão de mercados. A carga horária do curso é de 360 horas/aulas, com duração de três 
semestres letivos.  
 
Caso o aluno queira fazer uma segunda pós-graduação, todas as disciplinas obrigatórias (BA) 
terão equivalência. Desta forma, ele escolherá as sete disciplinas a serem cursadas. As 
inscrições já estão abertas 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 jan. 2012, São Paulo, p. C3. 
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