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Parceria inédita entre Ibope e ESPM resulta em pós-graduação voltada para pesquisa.  
 
Flávio Ferrari, diretor do Ibope, diz que não adianta apenas fazer pesquisa. É preciso saber 
gerenc iar as informações.  
 
"Temos uma certa angústia, como se fôssemos uma enorme plataforma de petróleo jorrando 
petróleo o tempo todo, mas apenas um décimo dele sendo aproveitado". A sensação descrita pelo 
diretor executivo de mídia do Ibope, Flávio Ferrari, diz respeito à enorme quantidade de 
informações geradas pelo instituto de pesquisa e que não são aproveitadas como poderiam. "Falta 
competência para a gestão do conhecimento. Este é um problema nacional", reclama Ferrari.  
 
Essa preocupação levou o Ibope a fechar uma parceria inédita com a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) para lançar este mês uma pós-graduação em pesquisa de 
mercado, mídia e opinião. O programa, que começa no dia 24 de fevereiro, terá ênfase na gestão 
da informação, um dos temas mais discutidos da administração moderna.  
 
A informação é um dos bens mais difíceis de ser geridos na atual fase do mundo corporativo, 
acredita Ferrari. "Não adianta apenas sair fazendo pesquisas, é preciso saber como gerenciar toda 
a informação disponível na empresa."  
 
O curso vai seguir três linhas principais: como obter e avaliar a informação confiável, o que fazer 
com ela e, depois, como administrar o processo de obtenção da informação. "Não se pode 
esquecer que a informação tem custo", diz o diretor do Ibope. "Toda empresa têm que saber 
gerenciar dados e informações."  
 
A visão da pesquisa de mercado em um contexto mais global de negócios faz com que o público-
alvo do programa sejam profissionais das mais diversas áreas de atuação em todo tipo de 
indústria e serviço, explica a diretora geral de pós-graduação da ESPM, Aylza Munhoz. "O 
programa vale para pessoas que têm interesse na área de pesquisa que trabalham em grandes 
empresas, agências de propaganda, veículos de comunicação, consultores e até mesmo auditores. 
Serve, na verdade, para todos que querem ser gerentes", diz Aylza.  
 
No seu programa oficial, o curso é recomendado a graduados em ciências humanas, 
administração, antropologia, economia, engenharia, estatística, jornalismo, marketing, 
matemática, psicologia e sociologia. Mas Aylza quer atrair um público maior além do que os 
profissionais que trabalham com pesquisa e mídia. "Qualquer pessoa tem que ter uma capacitação 
analítica para tomada de decisão."  
 
A pós-graduação lato sensu lançada pela ESPM/Ibope terá duração de 360 horas, dividida em três 
conjuntos de módulos: o primeiro dá uma visão mais geral da administração, voltado para 
marketing e negócios. Os módulos seguintes são mais técnicos: um deles engloba pesquisa e 
informação e gestão de orçamento da informação. Por último, o módulo de conclusão envolve um 
projeto aplicado de pesquisa desenvolvido pelos alunos.  
 
As aulas serão ministradas em parte por professores da ESPM (disciplinas de marketing e gestão) 
e em parte por professores do próprio Ibope (as disciplinas mais técnicas de pesquisa).  
 
O valor total do curso é de R$ 15 mil e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 20.  
 
Outra novidade da ESPM para 2003, desta vez no Rio de Janeiro, é o MBA Executivo em 
marketing e tecnologia de negócios, desenvolvido em parceria com a Fundação Ricardo Franco, do 
Instituto Militar de Engenharia (IME). A proposta desse curso, semelhante ao acordo da ESPM com 



o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em São Paulo, é tratar da gestão de tecnologia da 
informação com um foco mercadológico. Ele vale tanto para os profissionais de marketing que 
querem se aprofundar na gestão em empresas de tecnologia como no caso contrário, explica o 
coordenador de operações acadêmicas da ESPM/Rio, Tatsuo Iwata.  
 
A duração é de 600 horas e o custo total é de R$ 22 mil . As inscrições podem ser feitas até 
amanhã, dia 14.  
 
Informações: www.espm.br 
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