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A FIA dedica-se à geração de conhecimento aplicado e de novos conceitos para 
a excelência na administração empresarial e pública

É uma referência de ensino desde o curso de graduação em Administração e 
Negócios até os cursos de Educação Executiva e em EAD, bem como nos projetos 
de consultoria e pesquisa aplicada.

A FIA olha para o futuro com determinação, mirando a construção de uma 
sociedade mais evoluida, consciente e justa, entendendo que o mundo está em 
evolução, em grande mudança, gerando oportunidades e desafios que construirão 
uma sociedade coerente com os novos tempos.

“ A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É educação, pesquisa e 
consultoria, com projetos de relevância e impacto social positivo, colaborando 
com pessoas e organizações em todos os níveis. “

Seus maiores sonhos 
merecem a Escola de 
Negócios com mais de 40 
anos de experiência
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Convênios Internacionais com Instituições na Ásia, 
Europa, América do Norte e Sul

Conheça a FIA

Única Business School
brasileira a figurar no ranking

da América Latina.

Único curso de graduação em
administração a receber

as notas máximas.

A primeira escola brasileira a
ser finalista da maior competição

de MBA do mundo.

3 vezes eleita a melhor
escola de Negócios do

Brasil pela ÉPOCA

Mais de 8 mil consultorias 
realizadas em mais de

1 mil empresas

Mais de 40 anos de 
Experiência com Pesquisa

no Brasil e no mundo

+ de 100 mil
alunos formados

Acreditações nacionais
e internacionais

Prêmios e
Reconhecimentos
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Conheça
o curso
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COORDENADOR

   
   
   Prof. Dr. Andres Rodriguez Veloso 
   Aderência do Coordenador ao tema do curso

Prof. Dr. Andres Rodriguez Veloso Aderência do Coordenador ao tema do curso Prof. 
Dr. Andres Rodriguez Veloso Coordenador do LabMarketing/ FIA. Professor Titular da 
Universidade de São Paulo, Vice-Chefe do Departamento de Administração da FEA-USP, 
Assessor Técnico (Marketing e Comunicação) da Agência USP de Inovação, Coordenador 
da Graduação da FEA-USP, Coordenador do Curso de Graduação em Administração da 
FEA-USP, Professor de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) da FEA-USP, Representante 
eleito do Brasil na European Marketing Association (EMAC). Tem diversos livros, capítulos 
de livro, artigos em revistas e em congressos nacionais e internacionais. Tem como 
linha de pesquisa o estudo do Comportamento do Consumidor, Estratégia de Marketing 
e questões éticas que envolvem o Marketing. Especialista em Pesquisa de Marketing, 
Estratégia de Marketing e Planejamento de Marketing.

LÍDER DE ÁREA

   
      
   Prof. Dr. Marcos Machado 
   Aderência do Líder de Área ao tema do curso

Doutor em Administração pela FEA/USP. Mestre em Administração pela PUC/SP. Além 
da FIA, Professor de Branding nos MBAs da ESPM, Fundação Dom Cabral e BSP-Business 
School São Paulo. Graduado em Adm. de Empresas pela FGV e Direito pela USP. Tem como 
linha de pesquisa internacionalização de marcas brasileiras. Sócio-Diretor da TopBrands 
Consultoria de Branding, umas das principais consultorias de branding do país da qual 
é fundador e idealizador da metodologia de trabalhos. Na TopBrands liderou inúmeros 
projetos de consultoria de branding. Antes de fundar a Top Brands foi executivo marketing 
em empresas multinacionais. Co-autor do livro Gestão Estratégica de Marcas, edição 
brasileira de Strategic Brand Management de Kevin Keller. Requisitado palestrante e 
articulista sobre os temas Marketing e Branding. 
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SOBRE O CURSO  MBA MARKETING DE SERVIÇOS

O ambiente competitivo exige que as organizações dediquem esforços à construção 
de ofertas de valor para seus potenciais clientes e consumidores. Além disso, também 
está em curso um processo de transformação de diversas indústrias que passaram a 
oferecer serviços aos seus clientes. Nesse sentido o MBA Marketing de Serviços aborda 
temas específicos da oferta de serviços que ampliam as opções estratégicas de uma 
organização. Isso facilita o processo de transição da organização para o novo paradigma 
da economia de serviços.

DIFERENCIAIS

O curso compartilha um núcleo comum de disciplinas com o MBA Marketing e o MBA 
Marketing & Branding, proporcionando ao aluno uma visão geral sobre Estratégias de 
Marketing e Branding e, por fim, uma parte especializada em Serviços. Ao final deste curso 
o aluno estará apto a planejar e implantar estratégias de Marketing, de Branding e de 
Marketing de Serviços. Este conteúdo é complementado por um conjunto de disciplinas de 
Negócios do Sistema Core-MBA da FIA. Os professores combinam qualificação acadêmica 
e sólida experiência de mercado. Os casos estudados em aula refletem situações reais 
de mercado, facilitando a conexão entre teoria e prática, proporcionando a aplicação 
imediata dos conceitos no cotidiano dos alunos.  A qualidade do corpo docente, a forma 
como o curso foi estruturado e a avaliação de seus alunos, explicam o reconhecimento 
do MBA Marketing de Serviços. Agora na modalidade PRESENCIAL ou EAD AO VIVO.

OBJETIVOS

Apresentar os conceitos e tendências mais atualizados para a gestão de negócios no 
Setor de Serviços. Desenvolver nos participantes as competências necessárias para 
decisões assertivas na gestão de marketing de serviços impulsionando suas carreiras na 
área.

PERFIL DO ALUNO

O curso é voltado a profissionais que atuem em organizações de serviços ou que queiram 
aprimorar suas competências para a oferta e gestão de serviços. Os alunos precisam ter 
concluído a graduação e comprovar experiência profissional mínima de 3 anos. 
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CERTIFICAÇÃO

O Certificado de Conclusão do Curso, emitido pela Faculdade FIA de Administração 
e Negócios, será fornecido ao aluno aprovado no curso de acordo com a Resolução 
CNE/CES nº 1 de 2018. Será considerado aprovado, quem obtiver média final igual ou 
superior a 7,0 (sete) em cada disciplina ou módulo da estrutura curricular do curso e, 
simultaneamente, de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas-aula do curso, 
bem como, ter sido aprovado no Trabalho de Conclusão do Curso. Ao pós-graduando 
que cumprir tais requisitos é conferido o certificado de pós-graduação lato sensu, em 
nível de ou MBA, acompanhado do respectivo histórico escolar.

Nosso MBA Marketing de Serviços é credenciado pela ANPAD – Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Conta também com o relevante 
credenciamento da AMBA – Association of MBAs que credenciou apenas 2% das escolas 
de negócios que já avaliou em mais de 75 países

MÉTODO

Composto por aulas que combinam teoria e prática, apresentando estudos de casos, 
elaboração de projetos, bem como a utilização de simuladores de mercado para o 
treinamento de decisões cotidianas na prática de marketing. São oferecidas também 
palestras ministradas por especialistas abordando Marketing, Branding e Serviços. 
Com duração de 500 horas mais pesquisa para a elaboração do TCC é oferecido na 
modalidade na modalidade PRESENCIAL ou EAD AO VIVO.

MÓDULO INTERNACIONAL

Possibilidade de realização de módulo internacional numa das instituições parceiras da 
FIA no exterior. O aluno pode fazê-lo durante o curso ou em até 2 anos após a conclusão 
do MBA.
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PROGRAMA

O curso conta com 252h de um conjunto de disciplinas estruturantes da área de 
negócios. Estas aulas são dadas sempre às 3fs por meio do Sistema Core-MBA da FIA.

Disciplinas e Temas Sistema Core-MBA 3fs (252h)

• Fatores Humanos na Gestão de Negócios
• Gestão da Cultura Organizacional
• Comunicação Oral e Escrita
• Gestão de Talentos e Competências
• Gestão de Conflitos e Técnicas de Negociação
• R&S por Competência

• Estratégia de Negócios
• Ética e Responsabilidade Socioambiental
• Gestão Estratégica e Planejamento Estratégico
• Legislação Trabalhista em Gestão
• Direito Empresarial e Gestão de Riscos
• Governança Corporativa, Compliance e Gestão de Riscos

• Gestão de Marketing
• Modelo STP: Segmentação, Target e Posicionamento
• Comportamento do Consumidor
• Composto de Marketing
• Precificação Inteligente
• Pesquisa Qualitativa e o Consumidor

• Finanças Corporativas e Contabilidade Gerencial
• Contabilidade e Demonstrações Financeiras como Instrumentos de Gestão

• Gestão da Inovação e de Operações

• Economia e Macroambiente

• Fatores Humanos na Gestão de Negócios

• Estratégia de Negócios

• Gestão de Marketing

• Finanças Corporativas e Contabilidade Gerencial
• Tópicos Avançados de Gestão
• Matemática Financeira e Avaliação Econômico - Financeira de Projetos de Investimento
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• Gestão da Inovação e de Operações
• Logística e Supply Chain
• Empreendedorismo, Startup e Plano de Negócio
• Inovação, Criatividade e Competitividade
• Gestão de Processos

• Economia e Macroambiente
• Economia das Empresas
• Macroeconomia, Economia Brasileira e Cenários Econômicos
• Estatística e Big Data em Gestão de Negócios

O curso conta com 248h de um conjunto de disciplinas Marketing, Branding e Serviços. 
Estas aulas são dadas sempre às 5fs por meio do Núcleo dos MBAs de Marketing do 
LabMKT. 

Disciplinas e Temas de Marketing, Branding e Serviços – 5fs (248h)

• Gestão de Marketing II
• Comportamento do Consumidor
• Pensamento Estratégico Sistêmico e Novas Realidades em Marketing
• Relações de Longo Prazo com Clientes e Vendas
• Desenvolvimento e Lançamento de Novas Ofertas e Trade Marketing
• Precificação
• Produtos e Serviços Orientados para Marca

• Branding Estratégico I
• Posicionamento de Marca
• Brand Equity
• Princípios para a Construção da Marca

• Branding Estratégico II
• Gestão da Marca Corporativa
• Arquitetura de Marcas

• Marketing Digital
• E-commerce
• Marketing Digital
• Tópicos de Marketing Digital
• Planejamento de Mídias Digitais



10

• Marketing de Serviços Avançado
• Pessoas, Processo e evidências físicas dos serviços
• Expectativas, qualidade, recuperação e satisfação nos serviços
• Métodos de Pesquisa em Serviços
• Experiência, Servuction, Servicescape
• Digitalização de Serviços 

• Comportamento do Consumidor Avançado
• Marketing de Serviços
• Marketing de Varejo

Faz parte também da matriz curricular a elaboração de um TCC (obrigatório) e a 
possibilidade de realização de um módulo no exterior (opcional).

No último semestre do curso os alunos preparam um Plano de Marketing completo e 
aplicam as decisões no simulador de jogos de empresas mundialmente reconhecido 
Markstrat.
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Informações: Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-2029
faleconosco@fia.com | fia.com.br


