
 
 

FGV recebe inscrições para formação executiva em moda 

 

A Fundação Getulio Vargas recebe inscrições para o curso de Gestão Estratégica em 
Negócios de Moda, que começa no dia 24 de março. O curso, uma referência no setor, 
tem tradição na FGV – vem sendo oferecido há 10 anos, sempre com inovações a cada 
edição para acompanhar as mudanças de um mercado dinâmico como o da moda. Com 
média duração (aulas quinzenais aos sábados, durante nove meses), o programa é 
enxuto e oferece, além de atividades extraclasse, como visitas técnicas e programas 
culturais, uma grade de disciplinas essenciais no currículo do profissional, especialmente 
aquele que busca uma formação mais sólida em moda.  
 
Entre as disciplinas do curso estão Cultura de Moda Contemporânea e Brasileira – que 
integram o programa oferecido desde a primeira edição; Fundamentos de Gerência de 
Projetos; Design Estratégico; Neurociência e Neuromarketing; Comunicação Visual; 
Direito da Moda (Fashion Law); Marketing; Mídias Sociais e Branding Digital; Assessoria 
de Imprensa e Gestão de Reputação Corporativa. No final do curso, utilizando todo o 
conhecimento adquirido ao longo do mesmo, os alunos apresentam em grupos, 
soluções para desafios lançados por empresários do varejo de moda, em  questões 
relevantes que fazem parte da rotina do setor. Uma maneira eficaz de, na prática, o rico 
conteúdo teórico do curso ser absorvido e a instituição promover a integração entre 
academia e mercado de trabalho, mantendo a excelência e qualidade do conhecimento 
transmitido. 
 
Para a idealizadora e coordenadora do curso, Paula Acioli, grifes de grande prestígio 
mundial, muitas delas europeias, costumam ter à frente dos negócios um profissional 
com profundos conhecimentos em cultura de moda, gestão e funcionamento do setor. 
“Esses profissionais são os executivos de moda, que ainda estão surgindo no Brasil, já 
que o setor ainda é muito jovem no país, em comparação à realidade da Europa, e os 
profissionais brasileiros que atuam no segmento são majoritariamente oriundos de 
outras áreas, não tendo formação específica”, explica Paula. 
 
A educação de moda no Brasil até os anos 1980 e 1990, lembra Paula, concentrava-se 
em cursos mais voltados para a criação e produção. “Com isso, foram muitos os casos 
de negócios abertos que não prosperaram por falta de embasamento em gestão e 
cultura de moda dos empreendedores”, afirma Paula. De acordo com a especialista, a 
lição que ficou para o mercado foi a de que “criatividade e glamour sem gestão e 
compreensão aprofundada sobre o funcionamento do setor não se sustentam”.  
 
Ainda hoje são poucas as instituições que oferecem cursos específicos para profissionais 
de moda que necessitam de formação mais consistente, de acordo com Paula. “Foi para 
preencher essa lacuna, criar ferramentas necessárias para desenvolver o pensamento 
estratégico para uma nova geração de executivos de moda e acompanhar as tendências 
do mercado que a FGV estruturou esse curso, que recebe e capacita centenas de 



profissionais, muitos já inseridos no mercado e alguns trabalhando em importantes 
marcas de moda brasileiras e estrangeiras”, acrescenta.  
 
“É um curso de alto nível em todos os sentidos. Disciplinas e conteúdo são 
criteriosamente escolhidos e as aulas ministradas por profissionais de prestígio com 
reconhecida atuação no mercado. Costumo dizer que não temos corpo docente e 
discente, e sim dream team dos dois lados”, ressalta a coordenadora.  
 
“Hoje sabemos que a troca de expertise entre os setores é fundamental para a evolução 
da moda. Um dos objetivos do curso é, justamente, promover um networking de 
qualidade entre os participantes e o diálogo essencial entre setores diversos da 
economia, fomentando essa interação de maneira inovadora, dinâmica e alinhada com 
os novos tempos e com a moda do século 21”, explica a coordenadora. 
 
Serviço:  

Curso: Gestão Estratégica em Negócios de Moda (formação superior é exigida) 
Local: FGV – Praia de Botafogo, 190 
Início: 24 de março de 2018 
Informações: http://mgm-rio.fgv.br/cursos/gestao-estrategica-negocios-de-moda 
 
 
 
 


