
Quanto vale um MBA 
 
"A educação não dá experiência nem sabedoria" —Peter F. Drucker  
 
Quando um estudante ou executivo entra em um MBA, está fazendo um dos maiores 
investimentos de sua vida. Mas qual o retorno desse investimento? Fomos atrás de respostas por 
meio de um focus group formado por diretores de quatro das mais prestigiosas empresas de 
caçadores de talento da América Latina.  
 
Fizemos cinco perguntas ao nosso painel de headhunters:  
 
1) Qual a vantagem de um candidato com MBA sobre outro sem essa especialização na disputa 
por um trabalho?  
 
2) Qual o valor de mercado de um MBA de uma das melhores escolas da América Latina 
comparado com um de uma escola top internacional?  
 
3) Um MBA garante salários mais altos e carreiras mais rápidas?  
 
4) Se a meta é produzir líderes empresariais latino-americanos, o que está faltando no conjunto 
de habilidades que oferece um MBA?  
 
5) Agora que um MBA está se transformando em um commodity, que atributos necessita um 
candidato a cargos executivos de primeiro nível?  
 
  
Veja o que dizem os especialistas. 
 
O valor de mercado 
 
Experiência profissional é o ingrediente-chave de qualquer procura de executivos, mas quando se 
trata de entrar no competitivo mercado de trabalho atual, não há dúvidas de que um MBA 
proporciona uma vantagem. Os quatro headhunters foram unânimes nisso.  
 
"Dentro de um grupo de candidatos", diz Robert Wong, diretor para América do Sul da Korn/Ferry 
International, "aqueles com um MBA formam um pequeno círculo e os com um MBA de uma das 
melhores escolas constituem um grupo menor ainda. Um MBA definitivamente faz uma diferença 
se todas as outras qualificações são iguais." Sam Podolsky, presidente da SpencerStuart no 
México, é ainda mais categórico: "Quando se está procurando um executivo, não ter um MBA hoje 
em dia não soa bem, pelo menos na cultura mexicana de negócios. Ter um MBA faz uma grande 
diferença no meu país."  
 
Os clientes exigem  
 
Segundo Rodrigo Ocampo, diretor para América Latina da AT Kearney Executive Search, o fator 
mais relevante na avaliação de qualquer candidato é o que ele ou ela fez no seu emprego 
anterior. Que o candidato tenha ou não um MBA não é tão importante. Mas, diz Ocampo, "em 
minha experiência, o cliente normalmente dá muito mais importância ao MBA. De fato, em 
algumas buscas, o cliente nem sequer olha para candidatos que não têm um MBA."  
 
Robert Wong, sediado em São Paulo, nota que a maior demanda de MBA no Brasil vem de 
empresas multinacionais. "A maioria das companhias locais não faz do MBA um pré-requisito para 
os candidatos potenciais, mas a maioria das multinacionais, sim. Logo, se você tem um MBA, as 
probabilidades de ser considerado por uma empresa internacional são muito melhores."  
 



MBA local vs MBA internacional  
 
Todos os MBAs são iguais? Claro que não. Nossos especialistas depositam um alto valor à 
experiência de um MBA internacional. "Ter um MBA de uma escola de negócios local na América 
Latina não é o mesmo e nunca será o mesmo que um MBA da Kellogg ou Harvard", diz Eduardo 
Antunovic, gerente para o sul da Europa e América Latina da Heidrick & Struggles, com sede em 
Madri.  
 
Isso não quer dizer que as escolas de negócios latino-americanas não tenham grandes méritos. 
De fato, diz Rodrigo Ocampo, a qualidade acadêmica das melhores escolas da região pode ser 
ainda mais alta que a de muitas nos Estados Unidos e Europa, mas "a percepção é que os 
melhores mexicanos, brasileiros, argentinos e outros latino-americanos também procurarão MBA 
internacionais. É claro que, com a possibilidade de escolher entre Harvard e Getúlio Vargas, por 
exemplo, uma pessoa escolheria Harvard pelas oportunidades de estabelecer contatos, ainda que 
não tivesse outras razões."  
 
Além da percepção do mercado de que um MBA internacional tem mais valor, nossos especialistas 
recomendam estudar no exterior, seja nos EUA, na Europa ou em outro país latino-americano. 
"Quando o estudante cursa um MBA no exterior aprende a viver sozinho, a interagir com outras 
culturas e, o mais importante, aprende a competir em um meio bastante adverso", diz Sam 
Podolsky.  
 
Robert Wong enfatiza o valor da aprendizagem cultural. "Uma pessoa com um MBA de uma escola 
em seu país tem valor adicional e, provavelmente, é bilingüe. Mas alguém que estudou no 
exterior passou de bilíngüe a bicultural. Isso faz uma grande diferença em um currículo."  
 
Salários altos, carreiras aceleradas  
 
Se você está tratando de acelerar sua carreira e conseguir um salário mais alto, ter um MBA pode 
ser útil. Claro, não há garantias. "No início de carreira", diz Rodrigo Ocampo, "quem tem um MBA 
conseguirá um salário mais alto e promoções mais rápidas que quem não tem. Mas com o tempo, 
essa vantagem tende a diminuir."  
 
Para Eduardo Antunovic, o valor do MBA depende do setor em que trabalha o profissional. O setor 
de serviços financeiros, por exemplo, é uma área na qual um MBA é obrigatório para uma carreira 
de sucesso. Mas não é qualquer MBA. Bancos, corretoras e outras empresas financeiras tendem a 
ser os mais exigentes com respeito à qualidade do diploma. "Se você tem um MBA de uma escola 
reconhecida no setor financeiro, está na rede de contatos adequada. Mas se tem um MBA de uma 
escola que não é bem vista em finanças, pode ser o mesmo que não ter o MBA."  
 
Credencial não é o único fator que pode transformar-se em sucesso financeiro. "Em geral, vemos 
que quanto mais focado em exatas, melhor o MBA, maior o salário e mais rápida a carreira", diz 
Sam Podolosky.  
 
  
Onde as escolas estão falhando 
 
Quando perguntamos onde as escolas de negócio estão falhando, os ânimos se esquentaram. 
Nossos quatro especialistas concordaram que o MBA proporciona a seus graduados um conjunto 
de ferramentas importantes para administrar companhias, mas que há outro conjunto de 
habilidades que falta quando se trata de transformar bons gerentes em reais líderes de negócios.  
 
De acordo com Rodrigo Ocampo, networking é uma área na qual as escolas de negócios deixam a 
desejar.  



Networking, segundo Ocampo, se refere à habilidade de discernir que contatos conduzirão a novos 
negócios, como estabelecer uma relação com esses contatos com uma visão a longo prazo que 
resulte em alianças importantes e transações de valor agregado. "Esse é um conjunto de 
habilidades que separa os executivos com alto potencial daqueles da equipe B."  
 
Ocampo, além disso, diz que o ambiente da escola de negócios não prepara os estudantes para o 
mundo real, onde compromissos e alianças são parte da fórmula vencedora. "Em programas de 
MBA, cada aluno tem de aprender a colaborar com outros em grupos de estudo, mas, em geral, o 
ambiente MBA é ‘cada um por si e Deus por todos’, e não é assim que funciona o mundo dos 
negócios."  
 
Nossos quatro especialistas também destacaram a falta de ênfase em habilidades sociais nas 
escolas de negócios. "Muita gente chega às escolas de negócios pensando que um MBA é tudo o 
que precisam para ter sucesso", diz Eduardo Antunovic. "Mas um MBA só fornece um grupo de 
ferramentas duras. O que falta são as ferramentas macias e, em última análise, é o que 
determina se uma pessoa chega ao topo."  
 
De que tipo de ferramentas macias estamos falando? Robert Wong identifica duas entre as que 
faltam – inteligência emocional e psicologia humana. "Ao final do dia, são pessoas com as quais 
temos de tratar em qualquer negócio."  
 
Sam Podolsky acrescenta: "Não acho que as escolas de negócios estejam dedicando esforço 
suficiente para ensinar aos estudantes de MBA o significado das palavras poder e autoridade e 
que capacidades se requer para influenciar as pessoas. Esses são requisitos muito importantes 
para ser um líder."  
 
O foco excessivo nos modelos de negócios da América do Norte ou Europa é outra falha das 
escolas latino-americanas. Enfatizam muito os estudos de casos sobre General Electric e Jack 
Welch, queixa-se Robert Wong. "Temos de lembrar que somos América Latina. Não temos Jack 
Welches ou GEs. Em nossos países, pessoas vivem em favelas, a tecnologia é atrasada. 
Precisamos introduzir mais realidade local aos nossos programas de MBA."  
 
Sam Podolsky diz que 99% dos negócios locais na América Latina são de propriedade de uma só 
pessoa ou uma família. "Essa realidade não se ensina em programas de MBA nem se prepara os 
candidatos ao MBA para esse ambiente de negócios."  
 
O que faz a diferença? 
 
Como mais de um dos nossos especialistas afirmou, o diploma de MBA está se aproximando de 
um commodity. Simplesmente, a cada ano há mais e mais candidatos no mercado de trabalho 
com um MBA. Então, que habilidades adicionais ou experiências buscam os caçadores de talento 
quando escolhem entre tantos candidatos altamente qualificados?  
 
Uma combinação genial, segundo Sam Podolosky, é um MBA sobre um diploma em engenharia. 
"Em minha experiência, aqueles que têm formação em matemática e engenharia terminam sendo 
líderes mais efetivos que aqueles que têm treinamento em contabilidade ou administração."  
 
Robert Wong leva este conceito um pouco mais longe. Diz que é freqüente estudantes se 
formarem em negócios e, em seguida, fazerem um MBA. Combinar uma formação que não seja 
de negócios com um MBA geralmente produz um candidato a um emprego mais cobiçado. 
"Alguém com um diploma em engenharia e um MBA, por exemplo, tem mais peso que alguém 
com um diploma em administração e um MBA."  
 
Rodrigo Ocampo, sediado em Miami, onde os MBAs são realmente um commodity nestes dias, dá 
muita importância às atividades extracurriculares em um CV.  



"Cada vez mais, considero outras atividades fora da carreira do candidato. Se alguém trabalha 
para uma organização de caridade ou está na direção de um hospital local, isso diz muito sobre o 
candidato."  
 
Fonte: Portal América Economia - Acesso em  22/04/2003 


