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Poderosa ferramenta de alavancagem de gestão e estratégia, o MBA tem, na minha opinião, um 
momento certo para ser cursado pelo executivo.  
 
A pergunta é: Quando?  
 
E a resposta é fácil: quando o profissional estiver pronto!  
 
Um MBA de qualidade só traz resultados positivos e efetivos quando o profissional já está 
preparado tecnicamente para assumir posições de liderança e gestão. Seria ingênuo acreditar, por 
exemplo, que um profissional inteligente, mas extremamente jovem e inexperiente consiga 
transformar-se, após um curso de no máximo dois anos, em um grande líder ou gestor de 
empresa. Gestores de qualidade são formados principalmente por meio da prática diária nas 
companhias.  
 
É bom lembrar também que os líderes empresariais mais admirados do mundo não têm MBA. É o 
caso de Jack Welch, Michael Dell e Bill Gates.  
 
O que quero dizer é que tudo depende do momento e das habilidades inatas. Quem não nasceu 
para pensar estrategicamente e para tomar decisões complexas e, ao contrário, possui grande 
habilidade técnica, pode não se beneficiar tanto de um MBA voltado para administração, mas pode 
também fazer uma carreira de muito sucesso dentro de sua vocação.  
 
É fato que quando o curso de MBA é feito em uma escola renomada, existe sim um aumento de 
oportunidades para o profissional.  
 
Mesmo tendo concluído um curso importante de MBA não significa que o profissional adquiriu 
neste período todas as habilidades necessárias para executar uma grande administração. Repito: 
o fundamental é que o profissional procure um curso de MBA quando - e se estiver realmente - 
preparado para gerir um negócio, com técnica e experiência.  
 
Já acompanho a carreira de vários executivos há 12 anos. Neste período pude identificar algumas 
fases importantes que se repetem e determinam a estrutura profissional das pessoas.  
 
O jovem profissional deixa a universidade e, por algum motivo - pragmático ou ao acaso -, 
escolhe a sua área de atuação. Modelos ou pressões familiares, oportunidades de estágios, 
identificação pessoal com matérias, talentos inatos e, em alguns casos, até mesmo planejamento 
de carreira são alguns destes fatores decisivos.  
 
Pode ser em finanças, marketing, vendas, logística ou recursos humanos - só para citar algumas 
áreas -, mas o sucesso de sua jornada no início terá como base a sua contribuição técnica diária. 
Durante esta fase, o mais importante para o jovem profissional é a busca pelo aprendizado, 
atualização e polimento dos conhecimentos adquiridos na faculdade.  
 
O tempo passa, as responsabilidades aumentam gradativamente até o momento em que o 
negócio exigirá do profissional uma mudança muito importante em seu comportamento. O 
conforto da contribuição técnica, adquirida em anos de trabalho, cursos de extensão universitária 
e pós-graduação, finda. O profissional terá que iniciar uma nova fase de contribuição estratégica.  
 
Suas decisões não mais estarão sob o teto do abrigo construído com tanto trabalho do "saber 
fazer", mas terão que invadir o campo do "pensar estrategicamente". Pelo menos para aqueles 
que têm a intenção e a vocação de assumir posições de gestão. O caminho é pensar de forma 



holística e estruturada, levando em consideração o real impacto de suas decisões perante a 
empresa como um todo e o resultado do negócio.  
 
Neste momento, as várias áreas que citamos acima têm que ser, todas, levadas em consideração 
de uma só vez. Não adianta pensar em um novo produto ou serviço sem levar em conta o 
potencial do capital humano, o retorno sobre o investimento, a penetração da equipe comercial ou 
o custo da distribuição. A equação se torna muito mais complexa, e é exatamente aí que eu 
acredito que um MBA de boa qualidade possa "fazer a diferença".  
 
E mais importante: isso pode acontecer até mesmo em um momento em que o profissional já 
esteja com mais de 35 anos e tenha pretensões maiores, aumentando o seu quociente de 
empregabilidade.  
 
kicker: Um programa de qualidade só traz resultados efetivos quando o profissional está 
preparado para posiçõesde liderança e gestão  
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