
O líder
do time
Gestão de negócios está entre os
cursos mais procurados, por preparar
profissionais para atuar em várias
áreas de uma empresa

Filipe Jahn

C
om o excesso de pro-
fissionais formados em
todas as áreas do mer-
cado, fazer um curso

de pós-graduação deixou de ser
um diferencial no currículo para se
tornar uma obrigação. Dentro dessa
perspectiva, as pós-graduações lato
sensu, também chamadas de especia-
lizações, têm sido a preferência para
aqueles que pretendem firmar uma
relação direta entre a qualificação
acadêmica e o campo de trabalho
em que atuam. A demanda cresce
a cada ano. Mesmo durante a crise
financeira e econômica de 2008,
muitas instituições registraram um
aumento significativo na procura
de cursos nessa área, já que se trata
de um investimento importante
para conquistar novos contatos e
futuras oportunidades.

Quando se fala na área da ad-
ministração, um dos grandes des-
taques é a especialização em Ges-
tão de Negócios. Com duração
média de 15 meses e preços que
podem variar entre R$ 8 mil e
R$ 25 mil, os estudantes aprendem
conceitos e técnicas de negociação
e empreendimento para desenvol-

ver atividades como elaborar
estratégias, gerir equipes,

desenvolver projetos e
realizar planos de ma-

rketing. Além disso, são
capazes de atuar em diver-

sas áreas de uma empresa,
pois desenvolvem um perfil
dinâmico, que permite passar

por inúmeras situações e
posições no mercado.
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Uma das principais caracte-
rísticas dos cursos de Master in
Business Administration (MBA)
no Brasil, por exemplo, é serem
voltados para o perfil executivo.
Isso significa que o aluno estará em
contato com discussões de temas
voltados para a área gerencial de
uma empresa, e receberá formação
dirigida à tomada de decisões.

Esses cursos são mais indi-
cados, portanto, para quem já
tem experiência no mercado de
trabalho. Outra vantagem é a
possibilidade de convivência com
executivos de diversos setores.
Além da troca de experiências, os
alunos reconhecem como vanta-
gem a ampliação da rede de rela-
cionamentos profissionais, sendo
este um dos principais fatores de
satisfação de ex-alunos, conforme
apontou pesquisa do Datafolha
(veja box ao lado0.

Por esses motivos, existem
diversas opções de pós-graduações
voltadas para a área de negócios
no mercado e elas se tornam cada
vez específicas, possibilitando ao
profissional direcionar sua carreira
para várias áreas de interesse.

Muitas das instituições que
atualmente oferecem o curso o
fazem observando especificamente
um setor de atuação profissional. Do
petróleo ao turismo, dos negócios
internacionais a projetos, parte das
disciplinas ensinadas é estabelecida
conforme a ênfase do programa
curricular de cada curso.

Para ajudá-lo nessa escolha, o
Guia de Pós Graduação & MBA des-
tacou, nas próximas páginas, algu-
mas das principais especializações
e MBAs ofertados pelas instituições
de ensino superior brasileiras: Veja,
compare suas características e esco-
lha a melhor opção para o seu perfil
e objetivo profissional.



"Minha primeira pós foi um MBA executivo em
finanças, que permitiu minha transição do mercado
financeiro para uma posição de gestão em operações
financeiras e tesouraria em uma grande empresa
do setor elétrico. Após um ano, ainda no curso, fui
convidado para desenhar e implantar a controladoria
do grupo e meu salário já era 100% superior ao do
início do curso. Hoje, estou no meio de outro MBA
em gestão empresarial e venho assumindo uma
diretoria de planejamento e controladoria em uma

empresa que atua no setor de serviços, líder
no segmento.

Gestão de negócios com ênfase em
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Além de aprofundar meus conhecimentos
em relação a temas de meu interesse, a pós-
graduação ainda possibilitou ampliar minha rede
de relacionamentos. Todo o tempo e dinheiro
investidos em minha formação me possibilitaram
crescer profissionalmente e preparar-me para
aproveitar as oportunidades que surgiram ao
longo de minha carreira.
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Fonte: Guia de Pós-graduação & MBA, São Paulo, p. 54-58, 2010.




