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Longe do tempo em que fazer MBA era sinônimo de se especializar na administração de 
empresas, hoje em dia as áreas em que é possível cursar um Master in Business 
Administration são as mais diversas e, à primeira vista, os cursos não se resumem à gestão do 
negócio, abrangendo segmentos bastante específicos do mercado.  
 
Relações com investidores é uma dessas áreas. Natasha Namie Nakagawa, quando decidiu 
fazer uma pós-graduação, não queria ter uma visão geral das disciplinas envolvidas na 
administração de uma empresa, e sim aprofundar seus conhecimentos em sua área de 
atuação. Na época em que decidiu fazer uma pós-graduação, em 2006, trabalhava na 
Votorantim Celulose e Papel como analista de relações com investidores e soube da existência 
do MBA especializado no assunto oferecido pela Fipecafi em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Relações com Investidores (Ibri).  
 
Formada em administração de empresas, a executiva recebeu o apoio da companhia em que 
trabalhava, que custeou 50% dos estudos. "O curso abordou as disciplinas mais básicas da 
área de gestão, mas também outras mais específicas, como comunicação e avaliação de 
empresas", conta Natasha, que ficou satisfeita com a escolha: "Pouco tempo depois assumi um 
cargo gerencial na área de relações com investidores e acredito que a pós tenha influenciado", 
diz a gerente, que hoje trabalha no Banco Fibra.  
 
E as diferentes áreas em que é possível cursar um MBA não param por aí. Na própria Fipecafi, 
também é possível fazer um Master in Business Administration voltado para gestão tributária, 
logística integrada ou mercado de capitais, por exemplo.  
 
Segundo Maria Yamamoto, coordenadora do MBA em mercado de capitais da Fipecafi, que é 
disponibilizado há 15 anos, existe uma grande demanda pelos MBAs mais focados que 
atendam as pessoas que já trabalham na área. "Esse tipo de curso não deixa de ser 
generalista, que é o objetivo do MBA, mas é generalista dentro de um determinado segmento. 
O conceito está sendo mantido", explica. "Quem faz uma pós generalista acaba conhecendo 
um pouquinho de cada coisa e nada profundamente", critica a coordenadora, que acredita que 
o longo tempo em que o MBA mercado de capitais está disponível seja prova da demanda por 
cursos especializados.  
 
A Fundação Getúlio Vargas também aposta em MBAs especializados. Paulo Lemos, 
superintendente de educação executiva da FGV-SP, conta que o MBA brasileiro é equivalente 
ao conceito de MBA executivo nos EUA. Ou seja, não exige dedicação em tempo integral e é 
especializado em um determinado assunto, e não generalista em administração de empresas 
como o MBA original. Essa é a origem das características do MBA brasileiro. A FGV oferece 
cursos focados em gestão de sustentabilidade, bens culturais e até mesmo jornalismo 
investigativo. "Há pelo menos cinco anos estamos apostando em cursos mais especializados", 
diz Lemos. Para ele, esse tipo de MBA tende a ser cada vez mais demandado pelo mercado de 
trabalho. "A tendência do mercado é que o profissional se torne cada vez mais especialista", 
acredita.  
 
Até mesmo chefs de cozinha e designers já fazem parte do público-alvo de alguns MBAs. No 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que é especializado em design, esse foi o 
segmento escolhido para foco dos cursos desse tipo. "O nosso perfil está totalmente ligado à 
artes e design, por isso sempre recebíamos telefonemas de alunos interessados em cursos de 
MBA com esse foco", diz Mônica Bueno Leme, coordenadora de pós-graduação e extensão da 
instituição. Para ela, os cursos, que incluem MBA em design automotivo, design de produto e 
produção cultural, não poderiam ser uma pós-graduação convencional porque têm ênfase na 
gestão. "Abordamos, por exemplo, novas tecnologias que podem ser utilizadas pelas empresas 
na área de design", explica.  
 
A gastronomia também entrou para o rol de segmentos que possuem seu próprio MBA. Na 
Anhembi-Morumbi é possível se pós-graduar em gestão da gastronomia, área que, segundo 



Mário da Silva Oliveira, coordenador do curso, tem particularidades que transcendem o MBA 
convencional. "Nesse ramo, a parte de gestão de pessoas, por exemplo, é muito peculiar", 
analisa. No público-alvo, estão incluídos chefs de cozinha que gerem seu próprio negócio.  
 
Além de gastronomia, a universidade oferece cursos de MBA focados em gestão e marketing 
de entidades esportivas e de organizações culturais e criativas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Escola de Negócios e 
MBAs, p. F1-F4. 


