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Como professor, executivo amplia contatos e atualiza-se. 
 
Buscando aliar a experiência prática do mundo corporativo às salas de aula, cursos de MBA, 
especialização e até mesmo de graduação optam pela contratação de profissionais em atividade, 
capazes de levar aos alunos informações de seu dia-a-dia. O movimento contribui para enriquecer 
a carreira dos executivos que dão aula. Na universidade, eles renovam idéias, descobrem talentos 
e refletem sobre o trabalho. A vida acadêmica, no entanto, exige talento: os executivos devem ter 
didática para passar seu conhecimento para os alunos, sob o risco de tornarem-se meros 
contadores de histórias. 
 
O primeiro passo para executivos que querem ser professores também é conciliar a vida 
acadêmica com o trabalho. Marcelo Reis, professor de estratégia empresarial e negociação do 
Ibmec/RJ e assessor da Presidência da Eletrobrás, crê que tudo é uma questão de organização de 
tempo. As aulas, em sua maioria noturnas, não atrapalham a rotina no escritório e até ajudam na 
solução de problemas. "Convivo na sala de aula há seis anos. É uma troca muito positiva, pois 
levo pesquisas e trabalhos dos alunos para o dia-a-dia da empresa. É um trabalho interessante, 
alimenta o trabalho do executivo", avalia Reis. 
 
Professor há sete anos, o gerente geral de Tecnologia e Logística da Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), Cláudio Pitassi, afirma que a principal vantagem de dar aulas é manter-se atualizado. 
Lecionando na Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro (ESPM-Rio), em 
disciplinas do MBA, como análise ambiental, administração estratégica e sistemas de informação 
para alunos, ele lembra que é preciso gostar do ambiente acadêmico. "É uma atividade que 
sobrecarrega o executivo, mas é gratificante quando se encontra uma boa turma, que gosta de 
falar sobre situações práticas", avalia Pitassi. 
 
75% dos docentes de instituição são executivos 
 
Na ESPM-Rio, 75% dos professores que lecionam no MBA têm alguma atuação como executivos 
ou já exerceram cargos nas empresas e, hoje, trabalham como consultores. Vicente Ambrósio, 
diretor da pós-graduação da ESPM-Rio, afirma que este tipo de experiência ajuda no andamento 
do curso. "O MBA, por natureza, é um curso que une teoria e prática. O curso está voltado para a 
aplicação imediata e é importante que o aluno esteja exposto a casos reais, passados pelos 
executivos. Mas não basta ser experiente, precisa ter atitude, ter algum talento didático", explica 
Ambrósio.  
 
Luís Antônio Dib, coordenador do MBA em Gestão de Negócios do Ibmec/RJ, lembra que um dos 
pontos que os alunos buscam no MBA é a experiência prática dos professores. "O executivo se 
torna um facilitador entre teoria e prática, mas temos que ter cuidado para não o transformar em 
um contador de histórias. É necessário avaliar suas práticas acadêmicas", afirma. Segundo Dib 
lembra, nem todo executivo pode se tornar um bom professor. Mais do que conhecimento, é 
preciso ter dom. No Ibmec, e em outras instituições, a prática é testar o candidato a professor em 
pequenas apresentações, antes de lançar uma disciplina no ano letivo. O coordenador lembra de 
sua experiência como professor. "Comecei a dar aulas em 2002. Antes disso, havia trabalhado na 
TIM e na Telefónica. Pensava que dar aulas é fácil, mas é necessário ter didática e jogo de 
cintura. O mundo da administração não é determinista.  
 
Alguns alunos, com suas experiências, podem derrubar a argumentação dos professores. Os 
executivos nos procuram, mas muitos não têm perfil acadêmico. Colocamos o candidato para dar 
palestras, seminários e só depois damos uma turma", explica Dib. Para se tornar um professor, o 
executivo deve se preparar com antecedência, com cursos de mestrado e doutorado.  



Na Fundação Dom Cabral (FDC), em Minas Gerais, também é preciso ter experiência profissional 
para se tornar professor. "Convidamos para fazer uma apresentação para um grupo de 
coordenadores, onde avaliamos se a pessoa tem uma boa didática, domínio de palco, ou seja, 
consegue prender a atenção da platéia.  
 
Depois convidamos para palestras, seminários. Além do domínio do conhecimento, o candidato a 
professor precisa ter comprovada experiência profissional, como executivo ou consultor", afirma 
Alceu Queiroz, coordenador do MBA da FDC. Ricardo Bevilacqua, diretor geral da Case Consulting 
e da Thomas Case & Associados, consultoria na área de orientação de carreiras, lembra que a 
experiência como professor pode ser benéfica para o executivo. "Quando o executivo está em sala 
de aula, trabalha vários aspectos de sua carreira, amplia seu network e se mantém atualizado 
sobre as teorias. Mas dar aulas não é simples", esclarece Bevliacqua. Segundo Marina Vergili, 
sócia e vice-presidente da Fesa Global Recruiters, dar aulas é uma forma de o executivo manter-
se atualizado em relação aos modelos de gestão discutidos no meio acadêmico, mas é preciso 
estar atento à seriedade da instituição. 
 
 
Profissionais também aprendem com alunos  
 
"É uma forma de o executivo manter-se intelectualmente ativo com os próprios ensinamentos, 
trazendo vida para a carreira. Os professores também aprendem com os alunos, ao contribuir 
para a formação de jovens executivos. Por isso, a questão da remuneração pelas aulas é menos 
importante", esclarece Marina.  
 
Daniel Plá, diretor executivo da rede de lojas de fotografia De Plá, é um entusiasta da prática. 
Professor há 10 anos, Plá esteve em várias universidades, lecionando para graduação e MBA. Ele 
consegue conciliar os horários entre o trabalho, a universidade e agora planeja voltar a estudar. 
"Sou professor desde 1989, quando fui o primeiro professor do departamento de administração da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio) formado pela própria instituição", 
lembra. Como professor nas matérias ligadas ao marketing de varejo e serviços, Plá procura 
envolver os alunos em trabalhos e pesquisas de campo nos centros comerciais.  
 
Além disso, a constante necessidade de informação que os alunos pedem leva o profissional a se 
dedicar com mais empenho. "O executivo que se torna professor, o faz porque tem alma, porque 
quer passar seus conhecimentos", explica Plá, que fez mestrado em administração, doutorado em 
comunicação e agora se prepara para voltar aos bancos escolares para uma graduação em direito. 
 
 
Dicas  
 
Conclua o mestrado em uma instituição de renome; 
 
Procure a universidade onde fez o mestrado para dar aulas, inicialmente, pois o vínculo com a 
instituição já foi estabelecido; 
 
Domine um idioma estrangeiro, de preferência o inglês; 
 
Desenvolva a habilidade de lidar com pessoas;  
 
Mantenha-se atualizado e esteja pronto para ser questionado pelos alunos. Fonte: executivos e 
consultores 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 mar. 2006, Carreiras, p. B-9. 


