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MARKETING:
GESTÃO, ESTRATÉGIA E
GERAÇÃO DE VALOR

INSCRIÇÕES ABERTAS
*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

PÓS-GRADUAÇÃO
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O mercado reconhece cada vez mais a importância do profissional de Marketing em 
qualquer tipo de organização.

A PÓS GRADUAÇÃO EM MARKETING:
GESTÃO, ESTRATÉGIA E GERAÇÃO DE VALOR

Destaca-se por seu foco na preparação do profissional para atuar na transformação 
de negócios, gerenciando e tomando decisões de marketing embasadas no contexto 
atual.

O Curso se destina a profissionais que buscam se preparar para compreender 
profundamente as mudanças no ambiente de negócios e implantar estratégias para 
ofertar valor por meio de marcas, produtos e serviços aos mercados em que atua de 
forma bem sucedidas.

Esse curso abre portas aos profissionais de outras áreas de negócio que visam a 
transição de carreira para área de Marketing. É também de grande relevância para 
profissionais de marketing que queiram avançar em suas carreiras.

Um curso adequado aos desafios.

Ao final do curso, espera-se que o profissional esteja apto a:

1. Entender quando, onde e por que os clientes escolhem seu produto ou serviço.
2. Aprender a atuar em uma organização orientada para o marketing usando 

estratégias que dão suporte para uma melhor tomada de decisão.
3. Gerenciar a experiência do cliente e atuar de forma mais otimizada e inteligente 

através de tecnologias e métodos de análise.
4. Tomar decisões de marketing e compreender o impacto na corporação como um 

todo.
5. Saber como engajar e encantar clientes através de canais e pontos de contato que 

convertem clientes.
6. Compreender o papel do executivo de marketing na corporação e gerenciar uma 

organização de marketing ágil.

Pesquisas indicam que a ascensão para cargos estratégicos depende fortemente de 
três componentes e competências principais:

1. Capacidade de compreender a dinâmica das mudanças no comportamento do 
consumidor e a evolução das ferramentas e técnicas de Marketing,

2. Capacidade de dominar os dados analíticos e Habilidades interpessoais de 
relacionamento para desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas.

3. Com o acirramento da concorrência e as inúmeras crises que assolam o mercado, é 
necessário que este profissional também tenha capacidade de atuar em mercados 
complexos.
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É com base naquilo que as empresas mais necessitam no momento atual é que o 
curso de Pós-Graduação em Marketing: Gestão, Estratégia e Geração de Valor foi 
desenvolvido, objetivando abrir as portas do mercado para nossos alunos assim com 
o avanço em sua carreira.

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM
CONVENIÊNCIA E INTERATIVIDADE NA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO

Além das aulas ao vivo, você aprenderá com os seminários on-line com 
empresários, professores especialistas, mestres e doutores; estudos de 
casos da vida real de empresas renomadas; com mentores, tarefas e testes 
personalizados para reforçar o aprendizado.

Ao longo da jornada, você receberá orientações e esclarecimentos individuais 
de um tutor dedicado.

EIXOS DE APRENDIZAGEM

EIXO 1:

GESTÃO DE MARKETING NA ATUALIDADE
Entenda quando, onde e o por quê dos clientes escolhem seu produto ou serviço.

Carga Horária Total - 60h

Disciplinas:

• Marketing: ontem, hoje e amanhã.
• Comportamento do Consumidor: dos modelos tradicionais para o ambiente 

digital.
• Marketing experiencial e sensorial.
• Branding - Da origem à Internet.
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EIXO 2:

GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING
Aprenda a atuar em uma organização orientada para o marketing usando estratégias 
que dão suporte para uma melhor tomada de decisão.

Carga Horária Total - 60h

Disciplinas:

• Gestão estratégica de segmentos e a jornada do cliente - UX e CX.
• Gestão de Marketing de Serviços com foco no consumidor.
• Marketing Technology para transformação de negócios.
• Tomada de decisão com base em dados: Branding Analytics e Pesquisa de 

mercado para gestão estratégica de marketing.

EIXO 3:

ESTRATÉGIA DE MARKETING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DIGITAL
Gerencie a experiência do cliente e atue de forma mais otimizada e inteligente através 
de tecnologias e métodos de análise.

Carga Horária Total - 60h

Disciplinas:

• Gerenciando a aquisição, retenção e monetização ao utilizar estratégias de 
marketing digital.

• Estratégias de gestão de E-commerce.
• Consumidores, Ativismo nas Redes e Gestão de Marcas no Ambiente Digital.

EIXO 4:

COMO COLOCAR EM PRÁTICA AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Tome decisões de marketing e compreenda o impacto na corporação como um todo.

Carga Horária Total - 60h

Disciplinas:

• Desenvolvimento e gestão de produtos e portfolios.
• O papel das mídias sociais na comunicação da empresa.
• Estratégias de preços que geram valor.
• Gestão estratégica de canais de distribuição e trade marketing.
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EIXO 5:

GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARCAS
Saiba como engajar e encantar clientes através de canais e pontos de contato que 
convertem clientes.

Carga Horária Total - 60h

Disciplinas:

• Brand equity - estratégias para construir valor.
• Desafios para a construção de um posicionamento vencedor que geram valor 

para os clients.
• Construção da Identidade de Marca para influenciar a cabeça e o coração de 

seus consumidores.
• Gestão da Marca Corporativa.

EIXO 6:

GERAÇÃO DE VALOR NA GESTÃO DE MARKETING
Compreenda o papel do executivo de marketing na corporação e avance para gerenciar 
uma organização de marketing ágil.

Carga Horária Total - 60h

Disciplinas:

• Transformação empresarial: alinhando a estratégia corporativa ao ambiente 
competitive.

• Liderança estratégica em Marketing.
• Chief Marketing Officer: competências e posicionamento.
• Como criar uma proposição de valor e modelos de negócios em ambientes 

competitivos.

AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM

• Realização de avaliações por disciplinas

• O critério mínimo de aprovação de 70% aproveitamento por 
disciplina.

• Não há pré-requisitos entre as disciplinas.
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POR QUE A FIA -FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 
ADMINISTRAÇÃO?

• Desde 1980 formando executivos de sucesso no Brasil e exterior. 
• Formada por profissionais conceituados do mercado: professores gestores, 

consultores e líderes de empresas.
• Isso permite que nossos alunos ampliem seus olhares, com a melhor convergência 

entre a teoria e a prática.
• Uma das instituições mais bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais 

de educação.
• A FIA e seu EAD são credenciados pelo MEC.
• Conta com + de 40.000 alunos formados na Pós-Graduação e MBA

Em dois semestres + Projeto de conclusão de curso (3 meses), você forma numa 
pós-graduação de ponta

Aulas em ambiente digital e responsivo*

Momentos de interação com colegas e professores.

PRÓXIMA TURMA Online:

Aula Magna: Setembro de 2020
Início das aulas: Setembro de 2020
Encerramento das matrículas**: Setembro de 2020
Dedicação: 6-8 horas / semana
Certificado: com o peso de uma das melhores escolas de negócios Brasil

*Modelo: webaulas ao vivo e aulas presenciais (quando possível)
**Para matricular-se é necessário passar por todas as etapas do processo seletivo. 

Vagas limitadas.

INSCREVA-SE
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É VOCÊ QUEM ORGANIZA SEU TEMPO E 
ADMINISTRA SUA CARREIRA

As condições deste pagamento são válidas somente para o processo seletivo das 
turmas do programa Pós-Graduação em Marketing: Gestão, Estratégia e Geração de 
Valor com início em Setembro-2020.

Investimento para matrícula antecipada (Valores promocionais para matrículas 
efetivadas até 31/07):
• À vista: R$22.410,00.
• Parcelado em 24 vezes: matrícula no valor de R$999,39 + 23 mensais de R$999,39
• Não há custos para o processo seletivo.

Investimento para matrícula após 31/07/2020:
• À vista: R$24.900,00.
• Parcelado em 20 vezes: matrícula no valor de R$1.500,00 + 19 mensais de R$1.306,80.
• Não há custos para o processo seletivo.
• Valores promocionais para matrículas efetivadas até 31/07 (consulte).

A FIA também está aberta a formatos de parcelamento, conforme negociação.

6 RAZÕES PARA INVESTIR NA SUA CARREIRA
1. Preparação para o mercado de trabalho em transformação.
2. Crescimento da rede de contatos.
3. Aumento de possibilidades perante o mercado, por meio da educação.
4. Assumir o protagonismo em sua carreira.
5. Aprender ferramentas e modelos para obter os melhores resultados.
6. Uma ótima especialização aumenta as chances em promoções e contratações

6 MOTIVOS PARA FAZER UMA PÓS-GRADUAÇÃO 
AGORA

Uma pós-graduação latu senso é direcionada ao desenvolvimento e especialização 
de competências profissionais, muito valorizadas em cargos mais altos nas empresas.

1. Continuar sua formação é uma forma segura de manter-se atualizado no mercado 
de trabalho.

2. Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 1/3 das competências ficam 
obsoletas em menos de 5 anos.

3. Certifica que você está investindo na sua vida profissional e preparado para avanços 
em sua carreira.

4. Financeiramente também é um investimento que traz retorno.
5. Segundo a OECD, se no Brasil uma pessoa formada com nível superior ganha cerca 

de 2,3x mais que uma apenas com ensino médio, se você tem uma pós graduação 
esta diferença sobe para 4,49x.
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6. Uma pesquisa do Instituto Semesp, com base em dados da PNAD divulgados 
pelo IBGE entre 2016 e 2019, revelam que os alunos que frequentam cursos de 
especialização de nível superior possuem rendimento médio mensal 150% maior do 
que a média de rendimento daqueles que tem apenas o curso de graduação.

O curso de Pós graduação Lato Sensu de Marketing: Gestão, Estratégia e Geração de 
Valor é um curso que:

1. Tem uma abordagem tática e estratégica alinhada aos desafios do Marketing 
Omnichannel, ou seja da integração de todos os canais de venda, distribuição 
e de comunicação online e offline para a geração de uma valor superior ao 
mercado;

2. Possui professores selecionados das melhores faculdades do Brasil e especialistas 
de mercado atuantes em grandes empresas e consultores;

3. Possibilita networking com profissionais em todo Brasil;
4. Conta com sessões de mentoring para auxiliar os alunos em suas escolhas de 

carreira;
5. É um curso com os diferenciais proporcionados por uma das instituições mais 

bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais de educação. Os cursos 
da FIA seguem rigorosos padrões de excelência didática e programática e são 
credenciados por importantes instituições nacionais e internacionais, garantindo 
aos alunos valor à certificação obtida e, aos empregadores, a certeza de que 
seus colaboradores possuem formação de padrão internacional.
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UNIDADE NAÇÕES UNIDAS
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-3506 | fia.com.br


