
MBA OU MAB? 
 
E, de repente, o Brasil descobriu o tal do MBA (Master in Business Administration). Não sei bem 
quando, faz algum tempo, mas não muito. As empresas não hesitavam em contratar alguém 
possuidor de um título desses. Para piorar, o mercado também descobriu um superfilão nesse tal 
de MBA. A proliferação de instituições “capacitadas” foi tremenda. Nem o vírus da gripe é tão 
rápido em seu contágio. 
 
Executivos, profissionais recém-formados, empresas e empresários da educação viram nesses 
cursos a pílula mágica para escalarem rapidamente os degraus corporativos ou, no caso dos 
empreendedores, um novo filão de mercado a ser explorado. 
 
Nada contra o aumento da oferta e, conseqüentemente, a melhor capacitação de profissionais. 
Até porque o que este País necessita são gestores mais eficientes. Em todos os campos, inclusive 
na educação. 
 
Porém, criar gestores e líderes a partir de uma sala de aula e pressupor que eles estão aptos a 
resolver problemas complexos de um dia para outro é acreditar que no fim do arco-íris existe um 
pote de ouro. Ouro dos tolos, deve ser. 
 
Não sei se a culpa é das empresas, que vendem o sonho do MBA como forma de prosperar na 
instituição; das escolas, que vendem o sonho do executivo bem-sucedido devido a um MBA; ou 
dos consumidores, que compram facilmente – a um custo elevado – o sonho de um diploma de 
MBA como única possibilidade de sucesso na carreira. Acho que é a soma dos três. 
 
Também não quero imputar ao MEC a culpa exclusiva pela disseminação, digamos, gripal de 
cursos de MBA. Não fosse uma atitude democrática do ministério, estes cursos continuariam 
acessíveis apenas a uma elite de profissionais. Não deve ser assim. Mas acho que abriram a 
porteira em demasia. Deve ser a tal da capacitação pela capacitação. 
 
A função de um programa desse tipo tem de ser a de aprimorar as habilidades de negócios do 
cidadão – marketing, finanças, recursos humanos, etc. O que é bem diferente de valorizar 
competências administrativas. Estas são desenvolvidas com o passar dos anos de um profissional. 
Exigem vivência, prática – não só nos negócios como na vida. Não à toa, de maneira geral, 
atingem-se cargos gerenciais e diretivos após os 35 anos de vida. Claro, existem exceções apenas 
para confirmar a regra. 
 
Diz-se que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros e que a pessoa sábia aprende 
com o erro dos outros. Sabemos todos que pessoas inteligentes não existem em abundância. 
Sábias, então, são poucas, pouquíssimas. 
 
Lembro-me de um filme que assisti recentemente. Chama-se “Em Boa Companhia”. É do tipo 
água com açúcar, mas tem uma mensagem interessante. Nele, um jovem na casa dos 25 anos, 
solitário, recém-formado (MBA?), recém-separado, recém-preparado, é deslocado para um novo 
posto gerencial numa companhia adquirida pela sua. Quase todos os funcionários da antiga 
empresa são mandados embora pelo sujeitinho. Ficam apenas alguns. Entre eles, o antigo gerente 
de vendas, na casa dos 50 e poucos anos, casado, pai de família e com uma experiência de vida 
integral. 
 
A experiência entre os dois vai de um início traumático para uma convivência proveitosa e 
amistosa. Nessa nova função, o garotão aprenderá que gestão e liderança não são impostas, mas 
conquistadas. Que trabalho em equipe não frutifica apenas por estratégias, mas através de 
parcerias. Que conhecimento técnico e habilidades não são suficientes para liderar uma divisão, 
mas experiência no dia-a-dia, compreensão de expectativas, qualidade de vida, comunicação 
fluente e respeito, sim, formam um líder. 



 
Muito disso, é lógico, se aprende com a vida. Não podem constar num currículo de pós-graduação 
ou de mestrado. Agora, como se (re)descobrissem a Pedra de Roseta, as empresas e os 
profissionais entenderam que cursos sérios de MBA demandam alunos com um mínimo de 
experiência gerencial anterior. MBAs sérios devem ter programas mais direcionados para a 
compreensão de um negócio do que unicamente para aprimoramento gerencial. Não existe pílula 
mágica! 
 
É isso que definirá a permanência de escolas de negócios. Sobreviverão à competição as 
instituições que valorizarem o todo, a experiência. E isso deve constar já no processo de seleção 
dos candidatos. As demais, que não se aperceberem disso, pode apostar, perecerão. O mercado 
tratará de eliminá-las. 
 
Mas, enquanto as instituições contratarem profissionais apenas porque eles possuem um título de 
MBA, isso continuará assim: empregadores e funcionários frustrados com os resultados de seus 
esforços. Em vez de pessoas altamente qualificadas, as empresas contarão, no mínimo, com um 
time maravilhoso de MABs (Metidos A Besta). 
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