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  Um pé na academia 

       Aliando carreira e cátedra, executivos levam visão prática para a sala de aula 
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Em cursos de especialização e de MBA, é cada vez mais 
freqüente a presença de professores que conciliam a 
atuação executiva com o exercício do ensino acadêmico. 
A vivência prática contribui para tornar os cursos mais 
tangíveis e calcados na realidade. Sólida formação, 
embasamento teórico e conhecimento técnico são 
fundamentais. Outro requisito essencial é o talento para a 
cátedra. Sem ele, nem mesmo um bem sucedido 
executivo consegue estabelecer a química necessária para 
fazer a diferença em sala de aula. Nesta edição, mestre e 
aluno contam suas experiências e opinam sobre o tema. 

"O exercício da atividade a é absolutamente compatível 
com a vida executiva. Requer disciplina e propriedade 
sobre a agenda para conciliar e gerenciar os afazeres. 
Lecionar demanda paixão, gosto pelo ofício. É preciso 
dedicar tempo à preparação das aulas, e isso tem de ser 
feito com prazer. 
Como professor, o executivo leva para a ciasse uma 
perspectiva que combina a teoria com o mundo real e 
pragmático. Apto a fornecer exemplos concretos, 
vivenciados no dia-a-dia de trabalho, ele torna tangível a 
ponte que liga as duas realidades. O aprendizado acaba se 
dando de maneira muito mais efetiva. O perfil dos 
participantes de um curso de MBA também propicia uma 
oportunidade ímpar ao professor. A troca de experiências 
é extremamente rica e traz benefícios mútuos. Eu aprendo 
muito com os alunos, ampliando e aprofundando 
conhecimentos em 
outras indústrias. Exercitar o debate com pessoas 
inteligentes e bem preparadas me deixa afiado para 
enfrentar outras situações do cotidiano. Além disso, a cada 
novo curso amplio minha rede de relacionamentos, algo de 
suma importância no contexto profissional. A rápida 
obsolescência da vida executiva faz com que a atividade 
acadêmica se torne particularmente interessante também 
como projeto para dar continuidade à carreira após a 
aposentadoria. Um executivo experiente tem muito a 
contribuir para a formação das gerações futuras, ao mesmo 
tempo em que exerce uma função capaz de mantê-lo 
atualizado, vivo e motivado." 
 
 
 

"O MBA é uma iniciativa importante para o 
desenvolvimento profissional e envolve 
investimentos, tanto do ponto de vista 
financeiro como em termos do tempo dedicado 
ao programa. Talvez isso explique o fato de os 
alunos serem mais críticos, demandando 
abordagens profundas, calcadas na realidade. 
Um professor com vivência prática que tenha 
construído uma carreira de sucesso 
potencializa a discussão e traz uma visão mais 
abrangente. Já o puramente acadêmico fica 
distante do universo dos alunos, contribuindo 
menos para o debate.” 
O executivo que ensina para executivos precisa 
ter didática, gostar efetivamente de dar aula e 
estar disposto a estabelecer uma relação de 
troca. Dessa forma, cria oportunidades para 
expandir os próprios horizontes e os do grupo. 
É salutar ter no comando dos trabalhos 
alguém que já perdeu clientes, enfrentou 
situações controversas, tomou decisões difíceis, 
vivenciou o mercado e a concorrência. No fim 
de cada aula, vem a sensação de tempo bem 
empregado e de efetivo crescimento 
profissional." 
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