
MBA em marketing político  
 
A faculdade Fama Business de Brasília e o Centro de Aperfeiçoamento em Propaganda e Marketing 
(Cenape) lançam o primeiro curso de especialização com master of business administration (MBA) 
em marketing político do País. O curso é uma parceria do Cenape com a Graduate School of 
Political Management (GSPM) e a universidade norte-americana George Washington, com 
reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). As aulas começam no dia em 15 de agosto.  
 
Interessados de vários estados brasileiros e outros países têm procurado as 35 vagas oferecidas 
pela faculdade Fama para o MBA. A especialização do Cenape, segundo a Universidade George 
Washington, é a primeira do mundo a oferecer uma proposta diferenciada. O conteúdo mescla 
conhecimentos de áreas acadêmicas que interagem com o marketing político. O programa 
elaborado para o curso contém fundamentos teóricos e práticos relacionados com a política, a 
comunicação política e a opinião pública, além do modelo utilizado atualmente nas propagandas 
eleitorais.  
 
O curso é dividido em seis módulos: A política, A pesquisa eleitoral e de opinião pública, A 
comunicação política, Finanças e gerenciamento de campanhas e Estratégias nas diferentes fases. 
"As estratégias ensinam como reverter falhas que os candidatos possam vir a cometer durante a 
campanha", explica a diretora da Fama Business, Verônica Neves. A monografia de conclusão, se 
for de interesse do aluno, poderá ser apresentada para análise de uma banca formada por 
mestres na área da GSPM, em Washington.  
 
Profissionais que trabalharam em campanhas de candidatos conhecidos em todo o Brasil fazem 
parte do corpo docente do MBA. É o caso do coordenador do curso, o cientista político Antônio 
Lavareda, que trabalhou nas duas campanhas presidenciais de Fernando Henrique Cardoso. O 
curso é de doze meses, com 360 horas/aulas. O interessado deve ser graduado em qualquer área 
e passar por uma análise curricular. O valor à vista é de R$ 20 mil ou com o pagamento da 
matrícula de R$ 1,5 mil e 15 prestações de R$ 1,25 mil.  
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