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Fundação Estudar subsidia até 65% de especializações e mestrados em diversas áreas.  
 
Fazer uma pós-graduação no exterior está nos planos de boa parte dos jovens executivos. Esses 
profissionais têm disposição para se dedicar aos estudos, mas, geralmente, encontram 
dificuldades financeiras para arcar com os custos do curso e da viagem. Além dos empréstimos e 
financiamentos, a bolsa de estudos é uma alternativa para viabilizar a especialização.  
 
Até o dia 9 de abril é possível inscrever-se no processo seletivo da Fundação Estudar, organização 
sem fins lucrativos, que subsidia em até 65% cursos de mestrado nas áreas de Administração e 
Economia (MBA), Políticas Públicas (MPP), Direito Comercial e Societário (LLM), em instituições 
como Harvard University, University of Chicago, Instituto de Empresa, Stanford University e 
Insead, entre outras consideradas de primeira linha.  
 
Segundo Elatia Abate, diretora-executiva do programa de bolsas, a seleção é baseada no mérito 
do candidato. Tem como principal objetivo avaliar seu perfil pessoal. O processo começa com a 
inscrição on-line, na qual são eliminados os que não apresentam boa gramática e coerência.  
 
Em seguida, há mais uma triagem a partir da análise do histórico escolar, de uma carta de 
recomendação, uma de intenção e um plano de contas. "Não é necessário ter estudado em 
faculdade de primeira linha", esclarece Elatia.  
 
A carta de recomendação deve ser escrita pelo atual empregador do candidato ou por um 
professor, caso não esteja trabalhando. A de intenção deve explicar porque deseja se tornar 
bolsista da Fundação. "Por isso, é importante conhecer nosso trabalho", comenta Elatia. O plano 
de contas é uma relação simples de receitas e despesas. Há um exemplo de como fazê-lo no site 
da instituição. Seu objetivo é avaliar de quanto o candidato precisa para viabilizar seus estudos.  
 
A fase seguinte prevê uma dinâmica de grupo, na qual se avalia a capacidade de liderança e 
trabalho em equipe. Na seqüência são realizadas entrevistas individuais com funcionários e ex-
bolsistas. Depois disso, os classificados se reúnem, em grupo, com o conselho da instituição. "Não 
existe um número fixo de bolsas, buscamos descobrir novos talentos. Profissionais com alto 
potencial intelectual, excelência acadêmica, elevado padrão ético, capacidade de liderança e 
compromisso com o País", afirma Elatia.  
 
As exigências estão ligadas à missão da Fundação, criada há 14 anos por três empresários que 
queriam investir na formação internacional dos melhores profissionais de Administração e 
Economia para que voltassem e aplicassem o conhecimento de ponta adquirido no 
desenvolvimento do País.  
 
Atualmente, cerca de 70% dos recursos da Fundação Estudar vêm de ex-bolsistas que, apesar de 
não serem obrigados a devolver o valor recebido, reconhecem a importância do projeto e querem 
contribuir para que outras pessoas possam se beneficiar. Marcelo Kingston é um desses 
profissionais. Ele concluiu, no ano passado, seu MBA da Stanford University, nos Estados Unidos. 
Hoje, atua como gerente de desenvolvimento de negócios da Cargill e participa das atividades da 
instituição.  
 
Assim como outros ex-bolsistas, Kingston faz parte do banco de profissionais voluntários, que 
ajuda os estudantes com orientações sobre como preparar o currículo e se portar na entrevista, 
por exemplo. Esse grupo também oferece mentoramento individual para orientar o 
desenvolvimento da carreira, principalmente dos que estão prestes a concluir a pós-graduação.  
 



"O networking é a essência da Fundação", ressalta Elatia. Segundo ela, durante o ano, há uma 
série de eventos com bolsistas, ex-bolsistas e líderes de mercado, que visam promover a troca de 
idéias e oportunidades profissionais.  
 
"Vemos a educação como um agente transformador", diz Kingston. "Ser bolsista da Fundação é 
estar disposto a aprender e enxergar no conhecimento seu melhor ativo, um vetor de 
crescimento, mobilidade social, capaz de promover riqueza", conclui. Mais informações sobre a 
Fundação Estudar podem ser obtidas no site www.estudar.org.br.  

 
 
Leia Mais 
 
Rotatividade de CEOs atinge níveis recordes 
   
A pesquisa "Sucessão de CEOs em 2005", realizada pela Burson-Marsteller, empresa global de 
relações públicas, em 65 países, indica que a rotatividade de profissionais no primeiro posto das 
maiores companhias alcançou níveis recordes. Para se ter uma idéia, desde 2000, quase metade 
(470) das mil empresas que fazem parte da lista da revista Fortune tem um novo CEO no 
escritório de sua matriz.  
 
No período, a troca de executivos nessa posição aumentou 126%, ou seja, em média, 129 
executivos saíram das organizações em 2005 em relação aos 57, em 2000. Se avaliada ano após 
ano, a mudança de profissionais no cargo cresceu 32% a cada 12 meses - 129 foram substituídos 
no ano passado ante 98 em 2004.  
 
O estudo também constatou um aumento de 67% no número de CEOs desde 2004 - 43% de 
novos postos em 2005 diante dos 34% no ano anterior. Segundo a Burson-Marsteller, esse pode 
ser um sinal de uma mudança significativa no panorama dos negócios.  
 
"As diretorias executivas exigiram um desempenho excepcional do executivo que ocupou esse 
cargo", afirma Leslie Gaines-Ross, diretora global do departamento de conhecimento e pesquisa 
da companhia e também especialista em reputação de CEOs. "Se a rotatividade continuar no 
mesmo ritmo de crescimento, as companhias substituirão seu primeiro homem a cada hora de 
uma semana de trabalho em 2015", prevê.  
 
Ela alerta para a existência de custos tangíveis e intangíveis, decorrentes do elevado nível de 
substituições, que incluem pacotes de indenização muito custosos, queda na reputação da marca 
e na produtividade dos empregados, preocupações por parte dos clientes e instabilidade nos 
mercados financeiros. Além disso, uma empresa pode encontrar dificuldades para recrutar e reter 
funcionários, por gerar ansiedade em relação a mudanças futuras.  
 
O tempo médio de transição do cargo tem sido de um mês, desde 2000. Apenas em 2004, 
ocorreram períodos excepcionais de longa transição como nos casos de James Dimon, do 
JPMorgan Chase (716 dias), Donald Felsinger, do Sempra Energy (570 dias) e Janet Robinson, do 
New York Times (317 dias).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 fev. 2006, Plano Pessoal, p. C-8 
 


