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havia nada parecido, com uma aborda-
gem sobre como o consumidor pensa”, diz 
Gracioso, ao apontar a crescente compe-
titividade entre as escolas de graduação 
no País, uma vez que, em termos globais, 
o sistema de ensino privado brasileiro 
não preenche a totalidade de suas vagas 
— não há índices o� ciais sobre a ocupa-
ção na pós-graduação e nos cursos livres 
das instituições.

Em geral, o apelo das escolas na sua 
 comunicação baseia-se no slogan “ala-
vanque sua carreira” e a imagem utiliza-
da é a de um executivo bem-sucedido na 
 posição de  garoto-propaganda. No caso 
da ESPM, a escola busca diferenciar-se 
com aspectos ligados ao próprio DNA 
— comunicação, marketing, negócios, 
design. Na pós-graduação, a preocupa-
ção é a mesma.

Um exemplo de diferenciação é a mon-
tagem de programas especí� cos — curso 
de marketing de moda, um MBA direcio-
nado ao segmento na unidade do Sul do 
País, localidade onde a ESPM encontrou 
o nicho inexplorado. A entidade ainda 
atua in company, com cursos adaptados 
às necessidades de empresas, que podem 
ir de uma simples reciclagem dos pro-
� ssionais com 30 horas de duração até 
um MBA completo para uma corporação.

Trazer profissionais de relevância 
no mercado, ao lado dos acadêmicos, 
é uma busca constante da instituição. 

EDUCAÇÃO

No ritmo do mercado
Mudanças de cenário no consumo e nos negócios acirram a competição 
entre escolas de comunicação e marketing, que lutam para se manter atualizadas

Por EDIANEZ PARENTE

Nos últimos anos, a mudança nos mer-
cados e, principalmente, no compor-

tamento do consumidor vem exigindo 
dos pro� ssionais de marketing uma re-
paginação de sua atividade. Nesta nova 
con� guração, são necessárias constan-
tes atualizações, e novas atribuições sur-
gem à medida em que os canais de ven-
das também diversi� cam-se

As escolas tradicionais de marketing 
procuram � car atentas para manter atu-
alizados seus currículos de formação dos 
novos pro� ssionais e os cursos de pós-
-graduação. Também ampliam o leque 
de cursos de menor duração com espe-
cialização e atualização para dar aquele 
“upgrade” na carreira de quem já está tra-
balhando. E novas disciplinas aparecem 
para atender às demandas que surgem 
de necessidades especí� cas no mundo 
dos negócios.

Na Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), cuja circulação anual 
em todas as unidades e cursos é de cer-
ca de 16 mil alunos, a atenção integral vai 
para um mercado cada vez mais exigen-
te. De acordo com o vice-presidente aca-
dêmico, Alexandre Gracioso, são duas as 
tendências nas exigências que as empre-
sas fazem atualmente: novas competên-
cias que os novos mercados pedem e um 
forte renascimento da exigência de com-
petências básicas de ciências humanas, 
ética e comunicação. 

“São competências de humanidades 
que, de certa forma, ficaram afastadas 
dos profissionais devido a um foco ex-
cessivo, nas últimas décadas, apenas na 
prática técnica”, analisa o professor. Se-
gundo Gracioso, as boas escolas de co-
municação conseguem suprir a parte da 
formação técnica, mas é na parte com-
portamental, no exercício de liderança, 
que a busca é para melhorar. “Mesmo 
nos MBAs das escolas norte-america-
nas,  vemos que nos últimos anos há mais 
 ênfase na parte comportamental, no en-
gajamento”, garante.

Já para os cursos de menor duração as 
necessidades são mais pontuais, aque-
las do momento. Na instituição, o car-
dápio de cursos é grande, tanto que há 
uma área especí� ca, o Centro de Inova-
ção e Criatividade (CIC), englobando dis-
ciplinas  como cultura digital, storytelling, 
 comportamento de shoppers. É onde os 
professores visam a oferecer programas 
mais “futuristas” e com total liberdade pa-
ra inovar. “Tais cursos tendem a ser mais 
técnicos, sem convidar para uma re� exão 
tão profunda. Mas uma parte do que en-
tra no CIC acaba indo também  para os 
cursos mais longos”, explica. 

Na área de pós-graduação, um exemplo 
de curso novo no campus de São Paulo é 
o que está voltado às ciências do consu-
mo aplicado. “Quando o lançamos, não 

Novas opções, como 
marketing de moda, 
entram no cardápio 
das escolas

Comportamento do consumidor no ponto de 
venda, tema que entra na grade dos cursos
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“É praticamente um círculo virtuoso; 
conseguimos atrair ambos, pois sem-
pre estivemos próximos do mercado e 
temos esta tradição”, assegura Alexan-
dre Gracioso. “Procuramos profissio-
nais que possam adaptar sua rotina de 
mercado com a sala de aula. E os es-
tudantes também têm a expectativa de 
assistir a aulas de quem é experiente”, 
complementa. Além disso, a ESPM es-
tabelece parcerias para patrocínios de 
seus laboratórios de  pesquisa — Bra-
desco e AgênciaClick são empresas que 
patrocinam esses centros de excelên-
cia. Depois de esperar um certo tem-
po até amadurecer o projeto, recente-
mente a escola entrou no segmento de 
ensino a  distância, com uma profusão 
de cursos de curta duração.

Novo consumidor
Atenta aos novos desafios dos pro-

fissionais, a Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA) estreou um curso em 
parceria com o Instituto Nielsen de Pes-
quisa. Trata-se da Pós-Graduação em 
Pesquisa e Análise do Mercado de Con-
sumo. Neste programa, diz buscar su-
prir a demanda das empresas por um 
conhecimento apurado de técnicas de 
análise dos novos cenários e tendências 
de consumo. Propõe aulas expositivas 
ilustradas com exemplos práticos, pa-
lestras com profissionais atuantes no 
mercado e executivos Nielsen, discus-
sões de casos da Universidade Harvard 
e debates de situações  reais do cenário 
brasileiro e internacional. 

O foco é na discussão de ferramen-
tas estratégicas de pesquisa e análise dos 
 novos cenários de consumo, para ajudar 
os profissionais a entender a complexi-
dade do comportamento do consumi-
dor. De acordo com Flávia Ghisi, diretora 
acadêmica da FIA, a ideia surgiu de um 
professor da instituição e a Nielsen apro-
vou. “Temos a preocupação em nos atua-
lizar, porque isso resulta na nossa  missão 
 sobre a formação completa, que engloba 
o comportamento do consumidor, pes-
quisa de mercado e tendência de consu-
mo. Tudo isso para entender melhor o 

O nicho do marketing esportivo foi 
um dos achados da Trevisan Escola 
de Negócios, que procura abastecer o 
mercado de formação de profissionais 
visando aos próximos grandes eventos 
que acontecerão no País — Copa 
das Confederações, Copa do Mundo 
e Olimpíada. A instituição mantém 
um espaço de educação executiva 
denominado Gestão do Esporte. 
Recentemente, formou-se na escola a 
primeira turma do curso Gestão de Arenas 
Multiuso, do qual participaram 24 alunos 
de vários estados — alguns à frente da 
operação de estádios para a Copa do 
Mundo — Maracanã (no Rio de Janeiro), 
Arena das Dunas (em Natal), Arena Fonte 

Nova (Salvador) e Arena Recife.
Informações do professor Dalton Viesti 

dão conta de que a idealização do curso 
de Gestão de Arenas Multiuso surgiu 
da necessidade de se profissionalizar a 
área. Um dos professores convidados 
veio da Alemanha, direto da Allianz 
Arena — o grande estádio do Bayern de 
Munique —,  para dividir um pouco da 
sua expertise. “A ideia de cursos assim 
numa escola de negócios é dar uma visão 
mais pragmática, uma vez que os de pós-
graduação são bastante acadêmicos. 
É como aproximar as duas coisas: a 
academia e o conceito mercadológico”, 
projeta Viesti.

A Trevisan aproveitou o grande 

interesse despertado pelo seu curso 
de  marketing esportivo. Em Gestão de 
Arenas, vários  alunos interessados são 
ligados à gestão do futebol, mas havia 
profissionais operando em esportes 
exóticos no Brasil: curling, badminton 
e até bobslead. Em comum, todos 
buscavam um “upgrade” na carreira. 

Viesti chama a atenção para o 
fato de que nas arenas o grande 
aprendizado trata da vocação multiuso, 
o que requer  habilidades de gestão e 
certa flexibilidade  — em tese, estes 
empreendimentos são propensos a 
prejuízos. Para a seleção do curso, a 
escola optou por quem possuía  alguma 
afinidade com o setor.

Esporte na sala de aula
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Allianz Arena, estádio  
do Bayern Munique: 
professor vindo da 
Alemanha  para ensinar os 
futuros gestores brasileiros

O que a academia oferece para quem busca atualização 
FIA — Fundação Instituto de Administração (www.fia.com.br)

• Pós-graduação em Pesquisa e  Análise do Mercado de Consumo (em parceria com a Nielsen)
• Pós-graduação em Gestão de Vendas e Negociação (desenvolvido pela equipe técnica  
   do Programa de Administração de Varejo/Provar)
• MBA em Gestão de Franquias  (Parceria entre o Provar e a Associação Brasileira  
   de Franchising/ ABF)

Faap — Fundação Armando Álvares Penteado (www.faap.br)

• Pós-graduação em Gestão de  Mar keting
• Pós-Graduação em Gestão de Marketing de Serviços
• Pós-Graduação em Gestão de  Vendas e Negociação
• Curso de extensão em Inteligência de Mercado

ESPM — Escola Superior de Propaganda e Marketing (www2.espm.br/cursos/pos-graduacao)

• Pós-graduação Master em Marketing
• MBA em Marketing Esportivo
• MBA em Marketing Digital
• MBA em Ciências do Consumo  Aplicadas
• MBA em Gestão de Mercados

FGV Management — Fundação  Getúlio Vargas (management.fgv.br/cursos-e-programas)

• MBA em Gestão Empresarial
• MBA em Gerenciamento de Projetos
• MBA em Marketing
• MBA em Gestão de Pessoas

Trevisan Escola de Negócios (www.trevisan.edu.br)

• Educação Executiva – Gestão do EsporteCampus da ESPM em São Paulo: escola aposta em cursos de reciclagem e in company

D
Iv

u
lg

a
ç

ã
o

Amplie suas 
possibilidades 
com a Microsoft 
Advertising.

Venha conhecer as novas 
experiências no nosso site:
advertising.microsoft.com/brasil

Mobile marketing ou anunciar na maior 
plataforma de comunicação do mundo?

Rotativo no prime time 
ou anunciar no maior 
conteúdo interativo em TV?

Conteúdo estático
ou anunciar 
diretamente no 
sistema operacional
mais adotado
do mundo? 

Anunciar em um 
e-mail ou numa 
plataforma de conexão 
com as principais 
redes sociais?

Ou que tal anunciar na home page 
com a maior audiência da internet 
brasileira dos últimos 26 meses?
fonte: ComScore Jan/2013 
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O Cannes Lions — Festival 
Internacional de Criatividade — terá 
um curso  para executivos chefes 
de marketing nesta badalada 60a 
edição. Trata-se do Cannes Lions CMO 
Accelerator Programme (em 21 e 22 de 
junho), liderado por Jim Stengel, ex-
executivo-chefe global de marketing 
da P&G, que tem  patrocínio da Mobile 
Marketing Association (MMA).

Em dois dias de apresentações, 
paralelamente ao festival, serão 
 abordados temas como insights 
provocativos; construção de marcas de 
valor; como conseguir o melhor de sua 
agência; excelência criativa; o segredo 
do sucesso dos anunciantes do ano. 
Ainda na programação, haverá mostras 
individuais dos CMOs e  trabalho em 
grupo. O custo é de € 3.995 por  pessoa, 
incluindo o registro completo de 
uma semana no festival. Outro curso 
internacional focado nesta área, ainda 
neste semestre, ocorre em Lausanne, 

na Suíça. É o Strategic Marketing in 
Action, promovido pelo International 
Institute for Management Development 
(IMD), um centro de estudos para 
executivos. Anualmente, oito mil 
profissionais de diversas nacionalidades 
participam dos  programas de educação 
executiva,  incluindo o MBA e o EMBA 
(MBA executivo), que conta com 
 mais de 60 docentes. O curso 
está ranqueado pela Bloomberg 
Businessweek entre as melhores 
escolas de negócios do mundo.

O público-alvo são gerentes de nível 
médio e superior com responsabilidades 
de marketing, tanto em pontos 
estratégicos quanto comerciais. Os 
participantes geralmente têm pelo 
menos dez anos de experiência de 
trabalho no setor ou em áreas que 
atendam os consumidores  finais, 
revendedores, compradores industriais, 
governos etc. O curso é no campus do 
IMD, entre 15 e 19 de abril.

Extensão nível internacional

cliente do futuro”, explica.
A diretora reconhece que as demais 

instituições estão atentas às novas ne-
cessidades. Assim, o segmento tornou-
-se tão competitivo quanto o próprio 
cenário de negócios. “A concorrência 
está toda alinhada. Quando se lança 
um curso novo, logo outros também o 
fazem”, conta. 

A FIA mantém cursos de pós-gradu-
ação no setor, que são mais genéricos 
— Gestão de Negócios ou Gestão Estra-
tégica de Marcas—, havendo um dedi-
cado às franquias, em parceira com a 
Associação Brasileira de Franchising. 
“As pessoas vêm em busca de novida-
des”, ressalta Flávia, relacionando os 
MBAs e a pós-graduação. Há diversos 
cenários, com empresas custeando es-
pecializações ou cursos de pós. “É co-
mum a empresa pagar o curso in com-
pany”, acentua, ao lembrar que muitas 
usam a oferta do curso como benefício 
e meio de retenção de talentos. “Uma 
pós-graduação normal já alavanca a car-
reira; com grife, então, alavanca ainda 
mais”, assinala. 

Na FIA, a seleção dos candidatos, de 
forma geral, é feita com análise de currícu-
lo. Para MBA, a exigência é de que já exis-

ta experiência profissional — cinco anos 
de formado, mais cinco de experiência. 
Afinal, a busca por networking profissio-
nal é um dos motivadores dos alunos pa-
ra ingresso nos cursos e o que se evita na 
instituição é uma “juniorização” das tur-
mas. Na procura por professores entre os 
profissionais do mercado, o grande desa-
fio é trazer à sala de aula o executivo com 
experiência em gestão, liderança — mas 
que tenha aptidão para o ensino. A solu-
ção, muitas vezes, é fazer aulas-teste de 
didática com estes profissionais.

Disciplinas-curinga
Sempre ter no corpo docente profissio-

nais atuantes no mercado é a proposta da 
Fundação Armando Álvares  Penteado (Fa-
ap), argumenta o coordenador dos cur-
sos de marketing da pós-graduação, Ri-
chard Vinic. Ele propõe inovações e cer-
ta agilidade e autonomia aos cursos. “A 
pós tem as disciplinas-curinga, mas com 
a flexibilidade de trazer sempre algo novo, 
não previsto”, detalha. Ele cita o exemplo 
de um professor que levou  para a sala de 
aula o Business Model You (BMY), ferra-
menta muito utilizada em consultoria e 
gestão de negócios, de forma que o  aluno 
pode ser orientado para observar a rela-

ção que tem com os demais stakeholders 
de uma empresa.

“O marketing é uma disciplina di-
nâmica”, sentencia o coordenador da 
Faap, lembrando que também ele, no 
papel de ex-aluno, vê que hoje o cená-
rio é outro: “O marketing é uma filoso-
fia dentro das empresas, permeia todas 
as demais áreas e não está mais restri-
to a uma única atividade. Mesmo por-
que atribuições como gestão de marca 
e inteligência de mercado, antes vincu-
ladas, ganharam áreas próprias dentro 
das empresas”, reitera. O segredo para 
os cursos acompanharem tais mudan-
ças inclui levar profissionais do merca-
do para palestras, apresentação de en-
saios etc. Sobre o fato de cada vez mais 
os executivos darem aulas, Vinic reve-
la que há disputa acirrada entre as ins-
tituições, mas também há o comparti-
lhamento destes profissionais.

As novidades em cursos de pós-gradu-
ação e de extensão são identificadas a ca-
da ano. Um deles, criado recentemente, 
é o curso de Inteligência de Mercado, di-
rigido aos ex-alunos e com a duração de 
40 horas. Os cursos in company são cus-
tomizados de acordo com a necessida-
de das empresas. “O marketing desper-

Dicas de leitura*
Se você não leu, está atrasado

Marketing 3.0 — Philip Kotler 

Gestão Estratégica de Marcas —  Kevin Keller

Marketing na Era Digital — Martha Gabriel

Buyology — Martin Lindstrom

Made to Stick — Chip Heath

The Tipping Point — Malcolm Gladwell

Para se atualizar

The Power of Habit — Charles Duhigg

Insanely Simple — Ken Segall

Steve Jobs — Walter Isaacsonabs

Mundo Sustentável 2 — André  Trigueiro

Economia Criativa — John Howkins

Criando um negócio social —   
Muhammad Yunus

* Sugestões do professor Alexandre Gracioso, da ESPM 

“A concorrênciA está todA 
AlinhAdA. QuAndo se lAnçA  
um curso novo, logo outros 
tAmbém o fAzem”

Flávia Ghisi, diretora acadêmica da FIA

Festival de Cannes abre espaço para atividade  
destinada a líderes de marketing 

ta bastante interesse profissional e tam-
bém perspectiva de mudança — há mui-
ta gente procurando a área para variar os 
rumos da própria carreira”, constata. A 
iniciativa é positiva, mas carrega um as-
pecto negativo, já que, quando se busca 
mudança, corre-se o risco de frustração. 
O conselho de Vinic é que, antes de op-
tar por um curso, o aluno se questione a 
respeito de suas expectativas.

O risco da juniorização é corrente e 
a Faap pede o mínimo de cinco anos de 
atuação. A instituição vê que mesmo den-
tro das empresas existe a necessidade de 
acelerar o desenvolvimento dos profis-
sionais, para acompanhar o mercado. 
“Há também o fato de gente muito jo-
vem estar sendo convidada a assumir 
cargos para os quais não está suficien-
temente preparada”, aponta.

Num curso recente de Gestão de 
 Marketing, aproximadamente 40% dos 
alunos nunca haviam estudado a disci-
plina. A justificativa geral era algo como 
“estou numa empresa em que preciso 
dessas novas competências”. O mesmo 
aconteceu no curso de Marketing de Ser-
viços. Conforme  Vinic, a grande busca 
é integrar a atuação do profissional de 
 marketing ao meio comercial. “Há co-
mumente nas  empresas um racha en-
tre as áreas de marketing e vendas, que 
não conversam entre si, sendo que am-
bas têm o mesmo objetivo. Procuramos 
dar uma visão holística, um olhar con-
vergente, e esse tem sido um diferen-
cial nos últimos anos, com uma grade 
multidisciplinar”. 

Na opinião do coordenador da  Faap, 
as  disciplinas psicologia e antropologia 
vêm  sendo incorporadas ao marketing 
de  consumo e neuromarketing, impor-
tante para embasar o aluno, que em ge-
ral lê pouco sobre outras áreas. Para as 
novas gerações, a busca tem sido pe-
las  chamadas aulas experienciais, que 
 incluem, por exemplo, ida aos pontos 
de venda; aulas de vendas e negociação 
com dinâmicas de grupo, e até o recurso 
de um clown (ator) para mostrar a im-
portância de improvisos.

No curso para o marketing de servi-
ços (segmento no qual o coordenador 
coloca a Faap como pioneira), muito do 
foco recai nas pessoas, e não nos pro-
dutos. As mudanças do consumidor in-
dicam que, se o produto for bom, mas 
a experiência de compra, ruim, o baru-
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lho será grande. “Neste curso, falamos 
muito de recursos humanos, de gestão 
de pessoas”, relembra

 
Capilaridade 

Luís Sá, coordenador de MBA em 
 Marketing da FGV-Management SP, da 
Fundação Getúlio Vargas, fala do alto 
da liderança do segmento. Afinal, são 17 
anos de MBA e centenas de turmas em 30 
 cidades pelo País. A capilaridade nacio-
nal, a portabilidade, a liderança e a  gestão 
empresarial da instituição são alguns dos 
diferenciais apontados. Dados da FGV-
apontam que 93% dos seus alunos estão 
empregados ao término do curso e, em 
média, 50% são promovidos com o MBA.   

No tocante às novas necessidades e 
as disciplinas exigidas pelo marketing, 
 Luís Sá considera que a instituição está 
atenta aos movimentos do mercado. “Em 
1998, bem antes do estouro das empresas 
pontocom, já tínhamos a disciplina de e-
-commerce na grade”, observa. Os exem-
plos repetem-se nas áreas de reponsabili-
dade social e meio ambiente, que entra-
ram no currículo antes de “virar moda”. 
Saiu da FGV o primeiro MBA em marke-
ting digital, que só aproveita quatro dis-
ciplinas do MBA tradicional. Atualmen-
te é oferecido em cinco cidades: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Flo-
rianópolis e Vitória. 

Em relação aos cursos de curta e média 
duração, já existe uma segunda turma pa-
ra pós-MBA em comunicação e em marke-
ting digital. Sá aponta as profundas mudan-
ças pelas quais o segmento vem passando 
nos últimos cinco anos: “Muitos dos nossos 

executivos do mercado não tem sido um 
problema, haja vista o peso da marca. 
Segundo Sá, head hunters oferecem no-
mes de altos executivos para dar aula. “Há 
 profissionais que já estão em um estágio 
tão alto da carreira, para os quais a moti-
vação financeira é quase inexistente, que 
sentem necessidade de compartilhar seus 
conhecimentos com a moçada”, afirma.

Na FGV, a idade média dos professo-
res é 51 anos, mas, na área de marketing 
digital, cai para 40 anos. No Programa de 
Educação Continuada (PEC) da institui-
ção há diversos cursos de curta duração, 
nos quais se busca desenvolver produtos 
em função das necessidades do público. 
Também são oferecidos cursos in com-
pany, além dos chamados cursos de pra-
teleira, de atualização profissional. Porém, 
para a FGV, são os MBAs — mais de 20 ti-
pos diferentes — que contam: 40 mil alu-
nos, com 1,1 mil turmas em andamento.

alunos de dez anos atrás são agora gerentes 
de marketing que têm a necessidade de se 
aprofundar em temas centrais. Hoje, o pro-
fissional de marketing que não conhece a 
comunicação online está fora. Já foi o tem-
po em que as agências tinham equipes di-
ferenciadas para as duas áreas. Tem de ter 
o conhecimento das ferramentas do on e 
do off-line”. Outro ponto destacado é que 
o avanço da tecnologia da informação e o 
advento da internet transferiram o poder do 
fabricante para o consumidor, o chamado 
“consumer enpowerment”.

Assim, a demanda crescente de no-
vas expertises sobre o consumidor pa-
ra o  departamento de marketing passa a 
ser algo não apenas desejável, mas ine-
vitável, analisa Sá. “Hoje, quem controla 
as estratégias de marketing são os consu-
midores, e este novo consumidor conse-
gue organizar as pessoas. Neste aspecto, a 
 rede social ganha uma proporção enorme 
e atinge a realidade da empresa”, assinala. 

O processo tende a se aprofundar, na 
medida em que o acesso à internet de  alta 
velocidade dissemine-se entre os brasilei-
ros, como acontece nas grandes cidades 
do Japão — onde a maioria das  compras 
em shopping-centers são pagas com o 
 celular. “Isso já é assunto nos últimos dois 
anos. Estamos preocupados com as ten-
dências do que vem por aí em breve e 
 como isso afetará as indústrias”, adianta 
o coordenador. Ele estende tal preocupa-
ção a uma centena de professores desta 
área na FGV. “A escola está muito focada 
em planejamento e operacionalização de 
marketing”, argumenta.

A atratividade da instituição entre os 

“MesMo nos MBAs dAs escolAs 
norte-AMericAnAs, veMos que 
nos últiMos Anos há MAis ênfAse 
nA pArte coMportAMentAl, no 
engAjAMento”

Alexandre Gracioso, vice-presidente 
acadêmico da ESPM

Richard Vinic, da Faap: departamentos de 
marketing e vendas não conversam entre si

Luis Sá, da FGV: quem controla as estratégias 
de marketing hoje são os consumidores
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissional de marketing São Paulo, p. 28-33, 25 mar. 2013.




