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liar a experiência prática do
mundo dos negócios com
teorias e pesquisas das sa-

las de aula. Esse é o objetivo
da maioria dos executivos que decide
conciliar suas respectivas profissões
com a carreira de docente. Muitos de-
les ministram aulas no período notur-
no para não atrapalhar a rotina do es-
critório. Além disso, alguns optam por
trabalhar de dia como consultores, já
que a rotina do executivo torna mais
difícil o objetivo de harmonizar as duas
profissões.

Apesar do sacrifício de trabalhar
mais de 12 horas por dia, é unânime a
opinião entre os profissionais que en-
caram a "maratona" de que são inúme-
ros os benefícios para suas respectivas

carreiras. Isso porque exemplos da ro ti-
na empresarial podem ser levados aos
estudantes e, por outro lado, as dúvidas
destes jovens se tornam o combustível
para que o executivo se aprofunde ca-
da vez mais em sua área de atuação.

Para amenizar as possíveis dificul-
dades iniciais que duas carreiras con-
comitantes acarretam, é recomendá-
vel que os professores ministrem au-
las que tenham a ver com o seu tra-
balho no universo corporativo. Foi
o que fez o assessor para assuntos
de responsabilidade social da presi-
dência da Associação dos Analistas
e Profissionais de Investimentos do
Mercado de Capitais (Apimec/Nacio-
nal) e membro titular do conselho deli -
berativo do índice de Sustentabilidade

Conciliar carreira
executiva com
o de docente se
torna prática cada
vez mais comum

Empresarial da Bovespa (ISE), Roberto
Gonzalez,

Quando foi convidado pela Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie, em
2002, para ministrar um curso de 24
horas cujo tema era balanço social,
tomou gosto peta sala de aula e, des-
de então, no parou mais de ministrar
disciplinas nas quais tem vasto co-
nhecimento. Ele já deu aulas em re-
nomadas faculdades como Trevisan
Escola de Negócios, nos cursos de
pós-graduação e graduação, com as
disciplinas "Ética e Responsabilidade
Social" e "Governança Corporativa";
Universidade Municipal de São Cae-
tano do Sul (USCS), no curso de MBA
com a disciplina "Ética e Responsabi-
lidade Social Empresarial"; além do
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próprio Mackenzie, na pós-graduação
Gestão de Organizações com a disci-
plina "Balanço Social e Governança
Corporativa".

Além de atuai' em matérias que têm
tudo a ver com sua área de atuação,
Gonzalcz também escreve desde 2002 a
coluna Sustentabilidade para a Revista
RI - Relações com Investidores, e a co-
luna mensal sobre Sustentabilidade no
caderno Governança Corporativa do
jornal Gazeta Mercantil, desde setem-
bro 2006, experiências que ele conside-
ra complementares as do universo aca-
dêmico. Ele conta que dois de seus alu-
nos escreveram artigos para a RI, por
seu intermédio. "É um grande prazer
contribuir para a ascensão profissional
das pessoas" comemora. Neste cami-
nho, Gonzalez vê como certa a amplia-
ção da rede de networking e a facilida-
de para encontrar talentos. "Já identi-
fiquei no meio universitário grandes
talentos que tinham grande habilidade
para determinados assuntos e os con-
tratei para vagas em algumas empresas
nas quais passei. O mundo acadêmico
é um grande seleiro", avalia.

Domínio pedagógico
Quem deseja ingressar na carreira de

docente, independente da instituição
de ensino que almeja, deve saber que
não basta o conhecimento teórico. É
preciso também um certo domínio pe-
dagógico para repassar as informações,

afinal, corre-se o risco de se tornar um
mero contador de histórias.

Entretanto, a carreira acadêmica não
é viável somente para quem faz cursos
de licenciatura, modalidade de gradu-
ação que permite ao formando absor-
ver a experiência pedagógica em ques-
tão e aprender fundamentos do siste-
ma educacional, avaliação de aprendi-
zado, entre outros métodos importan-
tes para a profissão de professor. O ba-
charelado, formação que proporciona
ao aluno um conhecimento mais vol-
tado ao mercado de trabalho e a uma
determinada área de atuação, aliado a
cursos de especialização c MBAs (Lato
Sensu) ou a um mestrado e doutorado,
cujo rigor é mais técnico e científico
(Stricto Sensu), também é um cami-
nho encontrado por muitos aspirantes
a educadores. Estes cursos geralmente
abordam essa questão pedagógica, já
que a maioria dos trabalhos é apresen-
tada em formato de palestras.

No caso de Gonzaicz, essa prática já
estava empírica, já que, durante sua
carreira como executivo, ele sempre
participou de apresentações em públi-
co, seminários e palestras. Seu MBA em

Mercado de Capitais pela Universidade
de São Paulo (USP) e seu diploma como
profissional de investimento com CNPI
- Certificação Nacional de Profissional
de Investimento, lhe deram totais con-
dições para que seguisse a sua profis-
são de professor.

Em relação ao perfil adequado para
trilhar o caminho de docente, o execu-
tivo observa que, da mesma forma que
o profissional se comporta na empre-
sa, ele será na sala de aula. "Se o pro-
fissional tiver o perfil de somente con-
tratar pessoas, mas não souber pas-
sar as informações que tem de passar,
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certamente ele não será um bom pro-
fessor. Ao passo que se ti ver a didática
para transmitir o conhecimento na ro-
tina empresarial, será bem-sucedido
como acadêmico. Os colaboradores
são como alunos ávidos para absorver
conhecimento", enfatiza.

Adaptação
Ingressar na área acadêmica exige

muito mais do que somente o pra-
zer em passar à frente o que se sabe.
É preciso saber organizar a agenda e
gostar de muito de ler muito, além de
ter a consciência de que finais de se-
manas, pelo menos alguns sábados,
poderão ser sacrificados.

Conciliar as duas carreiras, apesar
de ser gratificante, é um processo que
exige alguns desafios. Um deles, de
acordo com Gonzalez, são as eventu-
ais faltas que o profissional de merca-
do cometerá em virtude de reuniões,
seminários, entre outros compromis-
sos que muitas vezes são inadiáveis.
Neste caso, ele explica que, quando a
faculdade decide ter em seu corpo do-

Roberto Gonzalez, da Apímec:
da mesma forma que o profissional se
comporta como gestor, ele será dentro
da sala de aula

cente executivos, ela já tem a consci-
ência de que este tipo de percalço po-
de acontecer e que algumas aulas pre-
cisarão ser repostas aos sábados.

Para que não haja problemas, é im-
portante que tudo seja previamente
esclarecido no regimento e no con-
trato. "Ambas as partes devem deixar
claras as condições em que a parce-
ria acontecerá. O aluno também deve
ser conscientizado. Mas vale a pena, já
que o conhecimento prático será de
grande valia para todos", destaca.

Todavia, ele julga que o ideal para
qualquer instituição de ensino supe-
rior é mesclar os dois Tipos de contra-
tação. " Uma universidade que tem cm
seu quadro acadêmicos e profissio-
nais com experiência prática de mer-
cado ganha em todos os sentidos. É
um mix perfeito", acredita.

Outra barreira apontada por Gon-
zalez é a correção de provas. Para ele,
esta é uma tarefa mais fácil para quem
tem um perfil acadêmico, pois este
gosta mais de contextualizar o assun-
to, e não para os executivos que resol-
vem entrar neste universo. "A maioria
dos gestores que conheço prefere tra-
balhos práticos, o que não é nenhum
demérito, já que o importante é o pro-

cesso de aprendizado e não o fato do
professor falar a aula inteira. Utilizo
alguns filmes para exemplificar casos
do meio empresarial, o que não deixa
de ser uma forma interessante do alu-
no aprender", informa.

Já a parte que Gonzalez mais gosta
é a elaboração de Trabalhos de Con-
clusão de Cursos, os temidos TCCs.
"Neste momento, posso avaliar se o
aluno absorveu com qualidade o que
eu ensinei". Ele determina, ainda, co-
rno ponto decisivo para a bem-suce-
dida experiência de um professor o
tipo de classe em que este irá minis-
trar as aulas. Nos cursos de graduação,
além de receber um salário menor, es-
te profissional encontrará mais difi-
culdades, já que os alunos acabaram
de sair da escola e, muitas vezes, ain-
da não sabem o que querem. "Muitas
vezes, o professor acha que não está
agradando, pois a desconcentração da
sala como um todo é grande", relata. Já
na pós-graduação e MBA, os alunos já
têm uma vivência prática maior e es-
tão ali porque sabem exatamente em
qual área desejam atuar. Desta forma,
prestam atenção nas aulas e questio-
nam o tempo todo. "Esses alunos são
os mais interessados cm crescer. Desta
forma, o nosso trabalho se torna mais
prazeroso", enfatiza.

Por este motivo, a experiência de
quem lida com grupos diversos nas
organizações é imprescindível para
enfrentar a difícil tarefa de ser profes-
sor . Gonzalez explica que algumas si-
tuações são muito semelhantes tan-
to em uma sala de aula, quanto em
uma empresa, como, por exemplo, o
treinamento com os funcionários pa-
ra um novo projeto, similar aos tra-
balhos apresentados pelos alunos.
Questionado sobre qual das duas ati-
vidades gosta mais, ele sai pela tan-
gente. "Gosto das duas coisas. Mas
vou confessar que fazer uma reunião
com um cliente com dor de cabeça é
mais difícil do que dar aula com dor
de cabeça", diverte-se. Precisa explicar
mais alguma coisa? c©x
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