MBA

Ferramentas de
marketing + Gestão +
Transformação
Digital

MBA
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COORDENAÇÃO
Luís Alexandre Grubits de Paula Pessôa

lpessoa@iag.puc-rio.br

COORDENAÇÃO
Alessandra Baiocchi

abaiocchi@prof.iag.puc-rio.br

Graduada em Administração de Empresas pela PUC-Rio; MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC- RJ;
Mestre em Administração de Empresas com ênfase em Marketing pela PUC-Rio; Doutora em
Administração de Empresas pela mesma instituição, onde estudou Indústrias Criativas e seu impacto na
marca de cidades. Durante seu doutorado, recebeu o prêmio Emerging Leaders in the Americas
Program (ELAP) do Global Aﬀairs Canada e estudou um período em Montreal, no Canada, na École des
Hautes Études Commerciales, HEC Montréal, Chaire de Gestion des Arts Carmelle et Rémi-Marcoux.
Após 15 anos de atuação no mercado, trabalhando tanto em empresas de pequeno porte quanto em
multinacional, abriu sua própria empresa de consultoria, A.C. Baiocchi Consultoria e Gestão
Empresarial, especializada nas áreas de gestão de empresas familiares e abertura de empresas
estrangeiras no Brasil.
Formada no curso técnico profissional de piano na UFRJ, já trabalhou com teatro infantil, música e
dança flamenca. Atualmente é Professora dos Programas de Graduação e Pós-Graduação em
Administração e Supervisora do Programa de Mentoria no curso de Graduação em Administração de
Empresas da PUC-Rio. TEDx speaker, sua área de pesquisa inclui Indústrias Criativas; Marketing para
Arte, Entretenimento e Experiências; Branding Cultural de Cidades e Place Branding.
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DIFERENCIAIS
• Compromisso integral com a qualidade do ensino, tradição da PUC-Rio;
• Time docente de notáveis, com extensa experiência de mercado e expertise acadêmica;
• Atenção ao perfil e maturidade na formação de turmas, valorizando o networking;
• Equipe dedicada ao cuidado e apoio individualizado aos alunos;
• Desenvolvimento de competências em marketing digital;
• Material didatico fornecido;
• Campus ecológico próximo a serviçoes de estacionamento no entorno e ao ponto de integração do
metrô

DISCIPLINAS
Comportamento do Consumidor

Marketing de Serviços

Estratégia de Marketing

Marketing de Relacionamento (DBM/CRM)

Fundamentos de Marketing

Estratégia de Marketing e Novas Mídias

Marketing Internacional

As Marcas e o Mundo Digital

Gerência de Produtos e Serviços

Laboratório de Marketing Digital

Gerência de Distribuição

Marketing para Eventos e Entretenimento

Gerência de Preços

Economia Criativa

Comunicação Integrada de Marketing

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
- Opcional

CARGA
HORÁRIA
Duração: A carga horária mínima do programa é de 360 horas
com 12 meses de duração
Para horário e início da próxima turma, consulte o site em
www.iag.puc-rio.br/mbamarketing

PROCESSO
SELETIVO
A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone,
WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do
candidato. Ao realizar a inscrição (no site), será agendada a data da entrevista e, posteriormente,
informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a
matrícula.

REDIRECIONAMENTO
DE CURSO

NÃO
SIM

INSCRIÇÃO ONLINE
E AGENDAMENTO DA
ENTREVISTA COM O
COORDENADOR DO CURSO

ENTREVISTA COM O
COORDENADOR
DO CURSO

APROVAÇÃO

MATRÍCULA

Invista em Você! A PUC-Rio no seu Currículo.
IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea - CEP: 22451-900 - Rio de Janeiro -RJ
Tel.: +55 (21) 2138-9240 | WhatsApp: (21) 99452-7756 | E-mail: contato@iag.puc-rio.br
Site: www.iag.puc-rio.br

