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Representar um setor não é mais uma questão apenas institucional. As entidades de classe 
estão descobrindo que apoiar, na prática, a educação dos seus profissionais é excelente saída 
para garantir a qualidade dos negócios. 
 
 A Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), por exemplo, criou o MBA em Produção de 
Moda e Estilismo, onde os alunos estudam temas como história da moda, publicidade e 
fotografia. O curso tem 16 meses de duração, com aulas em um fim de semana por mês.  
 
O conteúdo acadêmico está sob responsabilidade da Universidade Veiga de Almeida, do Rio de 
Janeiro. Em Birigui, no interior de São Paulo, o Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário 
de Birigui (Sinbi) desenvolveu oMBA em Gestão de Negócios no Setor Calçadista, em parceria 
com as Faculdades Toledo, de Araçatuba, e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp).  
 
O formato dos MBAs setoriais seguem o padrão, com estudos de marketing, finanças, 
economia e gestão de pessoas. Mas apresentam disciplinas que respondem a interesses muito 
específicos. O ponto de vista é o negócio em questão.  
 
O MBA do setor calçadista, por exemplo, tem matérias como o Comportamento do Consumidor 
Calçadista, Moda e Tendências. Mas onde seria possível encontrar aulas de gerência de 
operações em shopping centers, gerência jurídica em shopping centers, gerencial comercial em 
shopping centers, e sistemas de informações gerenciais para shopping centers?  
 
No MBA em Gestão de Shopping Centers, que é resultado de uma parceria entre a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e, claro, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). No 
Brasil, o setor emprega 450 mil pessoas e tem receita de R$ 32 bilhões.  
 
Por enquanto, são duas turmas. As aulas são praticadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, ao 
custo de R$ 18 mil por aluno (a carga total é de 369 horas/aula). Um dos motivos para a 
criação deste curso foi a necessidade que os centros comerciais brasileiros sentiram em 
estabelecer uma identidade própria, fugindo dos padrões norte-americanos.  
 
Na avaliação do coordenador acadêmico do MBA, Lúcio Macedo, o curso “é específico para o 
setor, com profissionais indicados pela Abrasce e com conteúdo próprio de shopping, pois hoje 
buscamos identificar e traçar um modelo brasileiro, através de pesquisa e estudos, inclusive – 
em médio prazo – com a produção de livro pelo Núcleo de Excelência Pesquisa e Estudo de 
Shopping Centers”.  
 
Saúde e bem estar  
 
O mundo corporativo atual quer ações preventivas com relação à saúde e bem estar dos seus 
colaboradores. O objetivo é reduzir ausência no trabalho, prevenir doenças e garantir 
motivação no emprego, em todos os níveis. Isso inclui a boa gerência do estilo de vida que os 
funcionários levam, em quesitos como estresse, alimentação, cigarro, drogas e lazer. 
 
 Hoje as empresas querem melhorar a capacidade de fazer e organizar um programa de 
qualidade de vida eficiente. E, por incrível que pareça, há uma carência muito grande deste 
conhecimento.  
 
A análise é do vice-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), Alberto 
Ogata. A entidade estreou, em outubro do ano passado, o MBA em Gestão, Promoção de 
Saúde e Qualidade de Vida nas Organizações. 
 
 “No livro The Wellness Revolution, o especialista Paul Zane Pilzer defende que a questão do 
bem estar é a terceira onde de negócios no mundo, equiparando até com a indústria 
automobilística em volume de negócios”, justifica.  



 
“É uma expertise com muita demanda, portanto queremos ajudar a capacitar esse pessoal 
todo”, diz.  
 
O curso resulta da parceria entre a ABQV, a Universidade Corporativa da Associação de 
Medicina de Grupo do Estado de São Paulo (Abramge-SP) e o Centro Universitário São Camilo. 
A grade curricular inclui temas como Gestão Administrativa e Funções da Gestão, Projetos de 
QV e seu Impacto Econômico nas Organizações, Bases dos Programas de QV, Saúde Mental e 
Saúde Social, Hábitos Saudáveis e Prevenção de Doenças Crônicas, Bioética, Responsabilidade 
Social, entre outros.  
 
O perfil dos estudantes é mesclado: profissionais de planos de saúde, de recursos humanos, 
de saúde ocupacional, consultores da área de bem estar, psicólogos, médicos, 
administradores. Entre eles, executivos de companhias de todos os portes. O curso veio a 
calhar para o professor de educação físic a, Carlos Eduardo Mazzucco Fontes, dono de uma 
empresa que presta serviços de ginástica laboral ao setor corporativo.  
 
Graduado há 20 anos, ele já fez diversos cursos de especialização técnica no trato físico para 
cardíacos, idosos e gestantes, entre outros. Mas o tema do MBA da ABQV chamou sua 
atenção. “Principalmente pela possibilidade de se praticar a gestão do negócio, de perceber os 
instrumentos que vão medir a qualidade dos programas que estão sendo aplicados”, explica.  
 
Fontes se forma em julho. As aulas acontecem de sexta e sábado, com carga de 10 horas 
semanais. Assim como Alberto Ogata, ele também acredita que o mercado é carente de 
informações. “Tem muita gente habilitada, mas não com capacidade para desenvolver e aplicar 
programas de qualidade de vida e bem estar adequadamente”, afirma. 
 
 Por isso, o curso vale tanto pelo conteúdo quanto pela rede de relacionamentos formada lá 
dentro. A troca de experiências, diz ele, é o que faz a diferença num curso de MBA. 
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