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Os programas de Master in Business Administration (MBA) proliferaram no Brasil, 
predominando aqui os que constituem um curso de especialização lato sensu, e não os do tipo 
stricto sensu que levam ao mestrado e ao doutorado. 
 
Concentraremos nossa atenção nos cursos lato sensu de administração ou gestão de empresas 
e negócios, onde a denominação MBA é mais comum. Entretanto, importada como outras, é 
bom lembrar que nas melhores escolas de administração dos EUA, de onde veio o termo, essa 
denominação usualmente se refere a um programa em tempo integral, e que conduz ao grau 
de mestrado. 
 
Vamos argumentar que uma forma de avaliar a qualidade desses cursos é verificar se exigem 
dos alunos e da maioria de seus professores um envolvimento prévio na gestão de empresas e 
negócios. Ademais, o curso deve ter forte conteúdo educacional, e não se concentrar em 
treinamento. Procuraremos distinguir uma coisa da outra. 
 
Não se trata de exigir dos estudantes a experiência de profissionais maduros, mas pelo menos 
uma mínima experiência, em torno de três anos de trabalho. 
 
Uma das razões é que essa experiência servirá para o aluno identificar carências educacionais 
que procurará preencher num programa de MBA. Além disso, o estudante deve estar em 
condições de trocar suas ideias e experiências com as de colegas e professores num processo 
de enriquecimento mútuo. Cursos dos quais os estudantes participam passivamente, como é 
comum até a fase de graduação, não constituem um bom investimento. 
 
PROFESSORES 
 
Às vezes há professores que ostentam fortes credenciais acadêmicas, como mestrados e 
doutorados aqui e no exterior, mas um programa de MBA onde sejam maioria não terá a 
eficácia de um outro onde tais credenciais sejam reforçadas com a experiência adquirida no 
teste e reforço de conhecimentos no mundo empresarial de onde vêm seus alunos. Aliás, cabe 
até a colaboração de profissionais sem credenciais acadêmicas, mas capazes de transmitir 
lições importantes da experiência adquirida. 
 
Outra razão é que os estudantes se sentem mais seguros quando seus professores mostram 
essa experiência. Também se percebe maior interesse dos alunos quando os professores 
narram episódios de sua experiência em lidar com empresas. 
 
Como colaborador de alguns programas de MBA percebi que depois de atuar por vários anos 
como executivo de duas associações empresariais (Eletros e Sindigás), a qual me envolveu em 
muitos problemas enfrentados pelos associados, passei a ter maior capacidade de sentir as 
necessidades dos estudantes e de trazer-lhes conhecimentos úteis ao seu dia-a-dia. Percebo 
também que essa experiência me assegura maior credibilidade dos estudantes, o que também 
estimula seu interesse pelos novos conhecimentos que procuro transmitir-lhes. 
 
Nessa linha de compartilhar experiências há, entretanto, o risco de um exagero, com prejuízo 
dos aspectos educacionais do curso, a ponto de ele se transformar mais num programa de 
treinamento, ou seja, com professores e estudantes narrando ou "mostrando experiências, e 
concitando os demais a repeti-las, se boas, ou a evitá-las, se más, estas freqüentemente 
escondidas se de própria autoria. 
 
Um bom curso dever ser preponderantemente educacional, ou seja, envolver aplicação de 
teorias e métodos próprios para conhecer e analisar a realidade, identificando causas e efeitos. 
As experiências e casos devem ser discutidos em termos analíticos, com enfoque teórico e 
métodos adequados, para que tanto estes como aquele sejam compreendidos e aprendidos. O 
objetivo deve ser sempre o de fazer o aluno aprender a aprender e a utilizar seus 



conhecimentos para analisar problemas, de forma que possa buscar soluções para os desafios 
que irá enfrentar na sua vida profissional. 
 
Assim, o treinamento deve ser visto como um complemento da educação, mas não serve para 
substituí-la. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008, Empregos, p. Ce3. 


