
18 Brasil Econômico Segunda-feira, 30 de agosto, 2010

Primeira turma do
MBA Atlântico:
semelhanças entre
o caótico trânsito
de Luanda e o
de São Paulo

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Três realidades econômicas dis-
tintas estão aproximando Brasil,
Portugal e Angola na área de
formação executiva. Se deste
lado do Atlântico, as empresas
clamam por maior capacitação
profissional a fim de absorver
melhor o crescimento econômi-
co; do outro, em Portugal, a sa-
turação do mercado faz com que
companhias busquem oportu-
nidades em diferentes países,
como em Angola, cuja formação
de pessoal tem como foco forta-
lecer as instituições públicas e
consolidar a democracia.

Atentos a essa realidade, uma
parceria entre a EGE — Atlantic
Business School, a escola de ne-
gócios da Universidade Católica
no Porto, a Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo e a
Universidade Católica de Angola,
em Luanda, criou o MBA Atlânti-
co. O curso tem como denomi-
nador comum a língua portu-
guesa e o projeto é passar um ano
estudando, visitando empresas e
participando de estudos de casos
nos três continentes.

“Apesar da proximidade his-
tórica e cultural, os três países
têm particularidades que só se
conhecem vivendo e isso é fun-
damental para a realização de
negócios”, afirma Paulo Len-
castre, coordenador do curso
em Portugal. “Nosso objetivo é
criar uma rede de relaciona-
mento capaz de formar profis-
sionais da área de administração
que possam influenciar a cena
econômica e diplomática.”

Por isso, o MBA é voltado
para profissionais que atuem no
mercado, preferencialmente,
que contem com o aval de seus
empregadores para poder estu-
dar por um ano, com uma li-
cença remunerada ou não, ou

mesmo que se disponham a ar-
car com o custo do curso, € 20
mil por aluno, incluídos trans-
porte e hospedagem. “Esse va-
lor só foi possível por conta da
parceria com empresas”, diz a
coordenadora do MBA no país,
Clotilde Peres.

Nomes como Banco Espírito
Santo, Banco do Fomento de
Angola, Deloitte, EDP Brasil e
Portugal, Galp, Mota-Engil e
Taag Linhas Áreas e Ongoing fa-
zem parte de um conselho con-
sultivo do MBA Atlântico, que
garante a ligação com os merca-
dos locais e a formação da rede
de relacionamentos lusófona.

A primeira turma, composta
por 22 alunos, sendo um brasi-
leiro, concluiu o trimestre em
Luanda (abril a julho), e começa
hoje as aulas em São Paulo, que
vão até dezembro, com palestra
inaugural do filósofo e professor
da entidade Mário Sérgio Cor-
tella. O último trimestre, no
Porto, será iniciado em janeiro.

Clotilde admite que é neces-
sário um processo de convenci-
mento para divulgar o MBA no
Brasil. “Não é comum as pessoas
pararem um ano para estudar
com o apoio das empresas, dife-
rentemente de Portugal, onde o
curso se vende sozinho”, diz a
coordenadora.

Em Angola, o MBA foi rece-
bido como uma vitória dos
tempos de paz. Segundo José
Amaral, coordenador do curso,
foi a primeira vez na história do
país que um grupo de estudan-
tes estrangeiros vai à Angola
para fazer pós-graduação. “A
Universidade Católica de Ango-
la tem como foco investir na
qualidade do ensino para a for-
mação profissional de angola-
nos, por isso, investimos em
cooptar os melhores professo-
res, sejam eles angolanos, bra-
sileiros ou portugueses ”, diz. ■

Universidades do Porto, São Paulo e Luanda, em parceria com
multinacionais, criam MBA para formar gestores internacionais

A logística da triangulação
Brasil-Portugal-Angola não
é algo simples, garante o professor
Paulo Lencastre, coordenador
do curso em Portugal. Mas as
universidades, e as empresas,
enxergam potencial para levar
o pacto para outra parte
do globo, nas águas do Índico.

“Maputo também conta com uma
universidade católica tradicional e
acredito que dentro de dois ou três
anos esse será o caminho natural
do curso”, afirma Lencastre.
Por enquanto, o foco dos gestores
está no lançamento da segunda
edição do MBA Atlântico, que
começa em março, em Luanda.

A próxima turma de Portugal
está praticamente definida,
garante Lencastre. Cada
universidade tem uma cota
de dez vagas. Para incrementar a
construção da rede lusófona, a
meta do próximo ano é aumentar
a participação de profissionais
e empresas brasileiras. R.O.

Moçambique, em dois ou três anos, a nova fronteira do curso
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“Sou formada na área de
eletrônica e já trabalhei no
Brasil. Mas buscava uma
formação na área de gestão,
finanças e contabilidade,
com foco na operação de
empresas multinacionais”

Catia Felizardo
Engenheira, da
Portugal Telecom

Rio lança portal
A plataforma Educopédia
oferece material de suporte para
professores da rede pública

Integrar a sala de aula e a tecnolo-
gia é um dos maiores desafios do
ensino pública. Fatores como
custo dos equipamentos e mate-
rial de apoio adequado costumam
ser considerados os grandes gar-
galos para trazer a escola para um
ambiente mais próximo da reali-
dade de hoje. A cidade do Rio de
Janeiro lançou na semana passa-
da um projeto que promete mu-
dar esta realidade: a Educopédia.
Trata-se de uma plataforma de
aulas digitais, acessada pelo site
www.educopedia.com.br, com
material de suporte aos profes-
sores, planos de aula, jogos pe-
dagógicos e vídeos, que visam
tornar o ensino mais atraente
para crianças e adolescentes.

O projeto, lançado na semana
passada, foi idealizado pelo edu-

cador Rafael Parente, subsecretá-
rio de projetos estratégicos da Se-
cretaria Municipal de Educação
do Rio de Janeiro, em parceria
com a Oi Futuro, instituto de res-
ponsabilidade social da operadora
de telefonia, e a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ). E
será utilizado em toda a rede da
cidade, com 1064 escolas. “Ainda
estamos em fase de testes”, conta
Parente. Trinta escolas farão ava-
liação do conteúdo para sugerir
mudanças no portal de conteúdo.

Rafael Parente,
da Secretaria
de Educação
do Rio: meta
é oferecer um
netbook para
cada três
alunos da rede
a partir de 2011
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“Fui convidado pela EDP,
que faz parte do conselho
consultivo do MBA, para
representar a empresa.
O curso faz parte da política
da empresa de valorização e
aperfeiçoamento de pessoal”

Ricardo Santos
Administrador,
da EDP Brasil

“Estudei em Portugal
e já tinha vindo ao Brasil
para turismo. Descobri
o curso no site do banco onde
trabalho, como oportunidade
para funcionários interessados
em estudar fora”

Francelina
Almeida
Economista,
do Banco
de Poupança
em Angola

Pacto atlântico
para incentivar
formação executiva
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Quando é possível ficar
melhor do que está
A educação ganhou espaço na pauta nacional. Na elei-
toral, ainda tem pouca consistência. Não há discursos
diferenciados, propostas mais detalhadas, algo que vá
além de promessas de ampliar o atendimento neste ou
naquele nível educacional. Uma das teclas mais batidas
pelos candidatos é privilegiar o ensino técnico para au-
mentar as chances de empregabilidade dos jovens. Ou-
tro foco está na tecnologia como recurso para dar mais
qualidade às escolas. Ao menos é melhor do que a au-
sência do tema, mas infinitamente melhor do que usar
o período eleitoral para divulgar bordões imprestáveis
de palhaços: “Vote no Tiririca, pior do que tá não fica”,
diz um puxador de votos patrocinado pelo grupo que
está ao lado de Mercadante, o candidato do PT a gover-
nador de São Paulo. A única vingança é torcer para que
o bordão grude mesmo na candidatura.

Mas bom mesmo é que a motivação eleitoral produza
ações concretas e com promessa, sim, de “deixar me-
lhor do que está”. É o caso do projeto Ginásio Experi-
mental Carioca, lançado recentemente no Rio de Janei-
ro pela Secretaria Municipal de Educação. Trata-se de
um novo modelo de ensino destinado a alunos do se-
gundo segmento do ciclo fundamental, fase caracteri-

zada por grande evasão
e defasagem idade-sé-
rie, problemas que pre-
judicam o acesso dos
jovens aos períodos de
escolaridade seguintes
(ensino médio e supe-
rior) e principalmente
a qualidade de sua for-
mação, prejuízos de
que eles serão vítimas
na hora de ingressar no
mercado de trabalho.

A situação está longe
de ser peculiar ao Rio de
Janeiro. É tragédia na-
cional. A administração
municipal do Rio tem o

mérito de sair na frente em busca de solução. É uma das
poucas iniciativas de política pública específica para o se-
gundo segmento do ensino fundamental no país. E já saiu
do papel, está em andamento. Na semana passada, gesto-
res e coordenadores pedagógicos de 10 escolas públicas
municipais começaram a receber treinamento para aplicar
o projeto, a ser implantado como experiência piloto nessas
unidades no início do ano letivo de 2011. As escolas, uma
de cada Coordenadoria Regional de Educação, trabalharão
com estudantes apenas do 7º, 8º e 9º ano do fundamental.
Serão cerca de 6 mil alunos estudando em horário integral,
das 7h30 às 17 horas, acompanhados por professores em
regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais).

O Ginásio Experimental Carioca, informou Heloísa
Mesquita, gerente do projeto, se estrutura em excelência
acadêmica, desenvolvimento do projeto de vida do aluno
sob orientação de um tutor e educação para valores (cida-
dania, responsabilidade ambiental etc.). Três eixos apoia-
dos em uso de tecnologia (a plataforma de aulas digitais
Educopédia, já parcialmente em uso em 50 escolas públi-
cas) e em materiais didáticos (apostilas de conteúdo e
exercícios) preparados pelos próprios professores da rede
municipal. “É uma proposta de qualificação que deseja-
mos ver funcionando como fonte de inovação em conteú-
do, método e gestão para toda a rede”, diz Heloísa. A prin-
cipal esperança de mudança está no gestor do aprendiza-
do, o professor, que será constantemente monitorado. Os
bons mestres e suas propostas terão reconhecimento, as-
sim como as insuficiências de outros serão vistas e cuida-
das. Tem tudo para ficar melhor do que está. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do site
e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim

O Ginásio
Experimental
Carioca trabalha
com excelência
acadêmica e criação
de um projeto de
vida para o aluno,
voltado para
questões como
cidadania
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Inicialmente, o conteúdo on-
line será utilizado nas classes
por meio da estrutura atual,
apesar de nem todas as escolas
terem salas de informática.
“Queremos instalar em ao me-
nos uma sala por escola, um
computador com projeto”, diz
Parente. Mas sua meta é mais
agressiva: até 2011 oferecer um
netbook para cada três alunos.
Isso significa adquirir cerca de
200 mil equipamentos.

Por enquanto, apenas os
conteúdos de língua portugue-
sa e matemática estão disponí-
veis. O material foi desenvol-
vido por 80 “educopedistas”,
que ganharam bolsa do gover-
no federal para atuar no proje-
to, conta Samara Werner, dire-
tora da Oi Futuro. “Utilizamos
o mesmo conceito da Wikipé-
dia para oferecer um conteúdo
vivo, colaborativo e aberto”,
diz Samara. ■ R.O.
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