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Bem sucedidos, eles contam porque gastam seu tempo livre na pós-graduação. 
 
A rotina do escritor Roberto Shinyashiki há anos não é fácil. Autor de 11 livros, com quase 7 
milhões de cópias vendidas no Brasil e em vários países da Europa e América Latina, ele 
acostumou-se com o corre-corre. No auge do sucesso literário, chegou a fazer quase 100 
palestras ao mês e até quatro por dia. Para conseguir chegar a tempo, muitas vezes teve de 
alugar um helicóptero. Em casa, a demanda também nunca foi pequena. Têm cinco filhos, com 
idades entre 7 e 25 anos. Com tantas tarefas, pendências e no auge do que chama de seu 
"workaholismo", decidiu investir os raros minutos de lazer em um curso de pós-graduação. 
 
Objetivo quase insano, pensou. Tentou a primeira vez em 2000, mas foi reprovado pela banca 
examinadora. Tenaz em sua meta, fez uma segunda tentativa no ano seguinte. Deu certo. Hoje 
ele ocupa uma das disputadas vagas para doutorado na Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP). Para se ter uma idéia, em 2005 foram 
disponibilizadas apenas seis, com uma média de 20 candidatos, de todo o país, na disputa por 
uma delas. 
 
Nessa empreitada, o escritor entrou para a lista de alunos ilustres orientados pela professora Rosa 
Maria Fischer, diretora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor 
(Ceats) da FEA, que tem o suporte da Fundação Instituto de Administração (FIA). Além de 
Shinyashiki, estudam com ela o presidente da Fundação Telefonica, Sérgio Mindlin, o diretor 
global de recursos humanos da Syngenta, Guilherme Rhinow, entre outros executivos destacados 
do mercado. 
 
Segundo a professora, o número de profissionais maduros que hoje procuram o doutorado subiu. 
"Os executivos correspondem a 30% dos alunos, há sete anos não chegavam a 10%", diz. É bom 
lembrar que o curso de doutorado dura, em média, quatro anos e exige a elaboração e defesa de 
tese. Nesses quesitos, difere bastante dos cursos de especialização, como os MBAs, que são 
formatados para atender os homens de negócios, com dois anos de duração, sem defesa de tese 
e com aulas em horários mais compatíveis com a jornada corporativa. "O doutorado é mais 
voltado para o universo acadêmico", explica a professora. 
 
O título de doutor pode abrir caminho para quem quer seguir a carreira de professor ou 
pesquisador, mas não significará necessariamente um "up grade" dentro de uma companhia. Essa 
safra de executivos mais experientes, entretanto, não procura isso. A maioria, segundo Rosa, já 
está em um cargo reconhecido e poucos pensam no magistério como uma opção de segunda 
carreira na aposentadoria. "Eles querem desafios intelectuais", diz. Isso acontece porque no seu 
dia-a-dia os questionamentos dizem respeito a problemas mais concretos. "No geral, estão 
relacionados às suas habilidades práticas", explica. 
 
Mesmo tendo sob sua orientação profissionais tarimbados do mercado, com idade média entre 40 
e 50 anos, Rosa não alivia a pressão nos futuros PhDs. "Já tinha escrito quase 100 páginas da 
minha tese sobre gestão de crises quando ela me mandou reescrever tudo", diverte-se 
Shinyashiki, 53 anos. "Ele é um aluno dedicado", defende a professora. "Ela não aceita nada 
abaixo da perfeição", retruca o escritor. Formado em psiquiatria, com MBA em negócios, ele agora 
está empenhado na reta final do curso. Tem até agosto para concluir e apresentar seu estudo. 
"Esse esforço ainda vai me encher de orgulho", aposta. Sua ambição é transformar o fruto da pós 
em um artigo científico e conseguir publica-lo em uma revista internacional de prestígio. 
 
A fase da elaboração das teses é a que exige maior dedicação dos alunos. "Nos últimos quatro 
meses eles ficam até 12 horas debruçados sobre elas", diz Rosa. Quem não pode dispor desse 
tempo todo, vai conciliando os horários como pode.  



O presidente da Fundação Telefonica, Sérgio Mindlin, por exemplo, diz já ter esquecido como é 
relaxar aos domingos. "Tenho dedicado quase todas as minhas noites e fins-de semana aos 
estudos", conta. "Tudo bem, meus filhos cresceram, já tenho netos e não me importo de ficar em 
casa estudando", justifica. Formado em engenharia na Poli em 1969, com mestrado feito na 
década de 70, na universidade americana de Cornell e perto de completar 60 anos de idade, 
Mindlin decidiu voltar ao mundo acadêmico para ter mais disciplina para estudar. "Quando você 
está num ambiente formal acaba se dedicando mais", diz. 
 
Depois de ter comandado por 22 anos a Metal Leve, presidido a fundação Abrinq e ajudado a 
fundar o Instituto Ethos, Mindlin, sem dúvida, é um dos alunos mais experientes de sua turma. 
Apesar de ser mais velho que a maioria dos estudantes e professores, ele diz que a relação com 
seus mentores acadêmicos é bastante horizontal. "Eu sei que eles têm um conhecimento 
específico e estão conduzindo o processo", diz. Para quem sempre esteve à frente das decisões, 
esta postura de discípulo também faz parte do aprendizado. 
 
Cabe a Mindlin com sua experiência corporativa rechear as discussões em classe com casos reais. 
"É estimulante ter colegas jovens e trocar experiências", diz. Uma característica dos executivos no 
doutorado, segundo a professora, é sua curiosidade e entusiasmo para aprender. "Nessa fase da 
vida, a motivação é diferenciada", diz. 
 
Mindlin está apostando no doutorado como uma forma de aprofundar seus conhecimentos na sua 
área de atuação, o terceiro setor. Já o diretor global de recursos humanos da Syngenta, 
Guilherme Rhinow, optou por esmiuçar em sua tese os processos de fusões e aquisições. "A 
empresa onde trabalho é fruto de uma fusão, então é muito importante entender o significam 
esses movimentos", conta. 
 
Rhinow hoje trabalha na Suíça. Como já estava cursando a pós-graduação na FEA/USP decidiu 
continuar a elaboração da tese à distância. "Me comunico por e-mail e por telefone", conta. Com 
35 anos, ele já tem um vasto currículo acadêmico paralelo à carreira executiva. Estudou na 
universidade de Brunel, na Inglaterra e no MIT, nos Estados Unidos. Deu aulas em cursos de 
especialização e pós-graduação no Brasil, mas não tem intenção de seguir este caminho. "O que 
eu busco no doutorado é a ampliação da minha capacidade analítica, que pode ser aplicada 
também na vida executiva", diz. Ele acredita que a aproximação com os professores e sua solidez 
acadêmica agrega um diferencial competitivo ao aluno. 
 
Rhinow não acredita que o esforço para conciliar o estudo com o trabalho, representará grandes 
mudanças para ele na empresa. "Não será tão valorizado, mas acho que ele me ajudará a ser 
mais pragmático e a ter conceitos mais fortes". Ele acredita que o mercado hoje busca executivos 
flexíveis e os que estiverem aptos para atuar na empresa, na universidade, em um centro de 
pesquisa ou consultoria sairão na frente. E, os que resistirem à pós-graduação, com certeza, terão 
uns pontos a mais. 

 
 
Leia Mais 
 
Profissionais do mercado atuam como mestres nos MBAs 
Andrea Giardino De São Paulo  
 
Dar aula em universidades sempre foi objeto de desejo de muitos executivos. Mas nos últimos 10 
anos, esse interesse se intensificou, principalmente com a proliferação de cursos de MBA no 
Brasil, que abriu portas para profissionais ávidos por disseminar sua experiência do mundo 
corporativo. Seja em busca de uma segunda carreira, "networking" ou troca de conhecimento com 
alunos, é cada vez mais comum diretores estarem à frente do quadro-negro nas escolas de 
negócios. 
 



No Ibmec Rio de Janeiro, 33 dos 60 professores que ensinam nos MBAs em gestão de negócios e 
finanças atuam no mercado. Na Business School São Paulo (BSP), 100% dos professores 
conciliam vida acadêmica e profissional, enquanto na Fundação Instituição de Administração (FIA) 
40 executivos dão aulas. Já na ESPM, esse índice é de 90%. "As escolas de negócios precisam da 
experiência sólida do executivo", diz Carlos Monteiro, diretor da área de pós-graduação da ESPM. 
"É mais fácil transformar um bom executivo em bom professor do que o contrário". 
 
Ele é um exemplo disso. Há 23 anos, época em que ocupava um posto de comando no Pão de 
Açúcar, decidiu dar aulas. Com a meta de construir uma carreira paralela acabou na ESPM. Após 
atuar em empresas como Citroën e Makro, resolveu abandonar de vez o universo dos negócios. 
"Ao contrário do mercado que descarta profissionais com mais de 50, o meio acadêmico valoriza a 
experiência adquirida ao longo dos anos", destaca. E mesmo assumindo um posto administrativo 
na escola, o gosto pelo contato com os alunos permaneceu. Hoje ele ainda dá aulas de marketing 
estratégico e gestão quatro vezes por semana. 
 
Assim como ele, executivos de multinacionais e empresas brasileiras são atraídos pela 
oportunidade de compartilhar conhecimento e criar novos relacionamentos. José Aníbal Ferreira, 
executivo de serviços da IBM foi convidado por um colega, há cinco anos, para ajudar a 
desenvolver uma nova disciplina, de tecnologia da informação, que passaria a fazer parte de 
alguns cursos de MBA na ESPM. 
 
Esse pequeno contato o incentivou a participar da academia de professores da escola. Desde 
então, divide seu tempo entre os corredores da IBM e as salas do MBA. "É uma experiência 
enriquecedora tanto para os alunos quanto para mim que aprendo com eles", destaca. 
 
Mas ser professor de um MBA hoje não é tarefa tão fácil. Isso porque desde 2005 o Ministério da 
Educação (MEC) exige que metade do corpo docente dos cursos de pós-graduação lato sensu (e aí 
incluem-se os MBAs) tenha mestrado e doutorado. Fator que contribuiu para o aumento do 
número de cursos de mestrado e doutorado no Brasil. 
 
Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior mostram que eles 
saltaram de 2.964 em 2004 para 3.315 em 2005. Já o volume de titulados subiu de 23.708 em 
2000 para 36.788 em 2004. Se os executivos reforçam a formação teórica, por outro lado, as 
escolas já atendem a essa necessidade. Na BSP, 38% são doutores e 50% têm mestrado; no 
Ibmec-RJ 88% têm um ou outro título, e na ESPM o índice é de 65%. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2006, Eu & Carreira, p. D6 
 


