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QUATRO PERGUNTAS A...
Divulgação

Há muitas críticas em relação
aos cursos de MBA brasileiros,
que vem sendo considerados
commodities. Qual o
diferencial do curso da HSM?

...MARCOS BARBOZA
Presidente da HSM Educação

“Somos uma rede
de conhecimento
e não uma escola
de negócios”
O executivo, que assumiu a
presidência da HSM Educação em
janeiro deste ano, após passar
16 anos no Grupo RBS, afirma que
o objetivo da empresa não é abrir
mais uma escola de negócios,
mas sim um modelo aberto de
ensino, colaborativo com foco em
criar uma rede global de
conhecimento. À frente de
investimentos de R$ 50 milhões,
Barboza tem como desafio provar
que o país é capaz de oferecer
uma educação executiva de
qualidade. E que isso não é só
privilégio de poucas capitais,
como São Paulo. “O executivo
pode ter alcance a uma educação
global, mas com perspectiva local,
seja em São Paulo ou Aracaju.”

A HSM foi lançada em 2011.
Qual o seu balanço desse
primeiro ano de atividades?
Foi um ano de desenvolvimento e
fundamentação de nossa proposta.
Fizemos parcerias com 12
universidades em vários locais
do país, que a partir de abril
vão oferecer nossos cursos.
Preparamos o lançamento
da editora HSM, que vai lançar
seu primeiro livro (em papel
e em formato e-book em janeiro).
Também já começamos as
primeiras turmas e fechamos
parcerias para cursos
customizados com empresas como
Volkswagen e Banco do Brasil.
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A influência do
salário do professor
Na pesquisa feita pela Fundação
Iochpe o salário do professor
apresentou associação com o
rendimento escolar dos alunos
somente na disciplina língua
portuguesa. Em matemática não
houve associação significativa
para o desempenho escolar.
Mas quanto maior o salário do
professor, melhor foi o
desempenho na prova de língua
portuguesa. Outro dado
interessante é que a frequência
de cursos extras de capacitação
por parte dos professores
não se mostrou significante no
desempenho escolar dos alunos.

MBA na Europa e Estados Unidos
é outra coisa. Eles pedem
dedicação exclusiva, um ano
e meio de estudos e
aprofundamento. E de fato, até
mesmo por exigências do
Ministério da Educação, os cursos
brasileiros são engessados de
uma forma, com a carga horária
por exemplo, que passam a
ideia de commodity. Os cursos
do país são muito parecidos.
Todos vendem a tradição da
escola, mas com um produto
muito semelhante. Mas nossa
proposta é outra. Nosso MBA tem
como foco a educação executiva
de classe mundial, mas no Brasil.

Muitas universidades de
fora estão vindo buscar alunos
no Brasil. Qual a estratégia
da HSM para competir
com estas instituições?
Se um executivo busca experiência
internacional, tem tempo e
condições de pagar cerca de
US$ 200 mil por um curso, digo
que ele deve ir. Eu fiz isso, estudei
em Harvard e foi muito interessante.
Mas não acredito que o antigo
modelo de ensino anglo-saxão seja
hoje o mais adequado para as
necessidades dos executivos de
hoje. Como também não são
adequados os cursos só de
abrangência nacional. O ideal é
encontrar um mix entre ensino
global com visão local brasileira.

A HSM tem como sócia a RBS,
de mídia. Por que uma
empresa de mídia se interessa
em investir em educação?
A educação pouco avançou na
década passada, o que não
aconteceu em outras áreas, como
as empresas de mídia por
exemplo. E não é à toa que várias
empresas dessa área estão se
voltando para a educação. Ambas
tem a mesma essência: geração,
desenvolvimento e aplicação de
informações. E caminham juntas.

Como se treina um líder
Um dos desafios de cursos de
MBA é desenvolver capacidades
de liderança junto a seus alunos.
Mas será que todos são capazes
de conseguir este feito?

As empresas não cansam de reclamar: faltam líderes no Brasil,
e a capacitação dos executivos
que estão no mercado é precária.
Mas afinal, todos podem ser líderes? Para o Fernando Serra, diretor da HSM Educação, “qualquer
um pode ser líder, dependendo
do contexto”. “Quando falamos
em líderes empreendedores sempre esbarramos na questão da vocação, como se fosse uma predisposição genética, mas isto não
existe”, afirma Serra, para quem
o desenvolvimento de determi-

Certamente o líder
não virá da leitura
de manuais, garante
Fernando Serra,
professor da HSM
nadas habilidades pode ajudar a
formar os líderes. Ele afirma, no
entanto, que isto não se aprende
em manuais. “Muitos executivos
não percebem quando sua carreira está descarrilhando, mas normalmente é porque lhe falta habilidade de comunicação, gerenciamento de atividades, priorizar ações”, afirma. E isso só se
desenvolve na prática em solucionar problemas. ■

Jornalista e editora do
site e revista Onda Jovem
do Grupo Votorantim

Sem “boniteza e alegria”
não é bom aprender
Os resultados de uma pesquisa do Ibope em parceria
com o Instituto Unibanco mostraram recentemente
que os estudantes do ensino médio público brasileiro
perdem até 40% das oportunidades de aprendizagem
na escola, ou dias letivos. O estudo aponta motivos circunstanciais e estruturais, mas tanto para professores
quanto para alunos o que falta é interesse em uma prática educativa que não proporciona, como diz o educador
Paulo Freire, nem boniteza nem alegria. “Ensinar e
aprender”, registrou o mestre, “não podem dar-se fora
da procura, fora da boniteza e da alegria”.
O Brasil busca melhorias em educação, é fato, mas boniteza e alegria nesse terreno ainda estão próximos da
ironia ou da promessa de políticos e governantes em
campanha eleitoral. Mas há bons exemplos para inspirar professores e estudantes a ensinar e a aprender, como o de uma escola de ensino básico de Hong-Kong, a
St Paul’s Convent School, que encontra jeitos muito especiais de envolver seus mestres e alunos com o conhecimento. Um deles é ler poesias ao contrário, prática
por trás da qual há aprendizados para toda uma vida: os
professores ensinam e
os jovens estudam com
humor, aprendem a reTodo mundo
ceber uma informação
é bom em alguma
de forma ativa, agindo
coisa, todos
sobre ela, e também
exercitam o pensamenpodem encontrar
to flexível, essencial paalgo de interesse
ra a criatividade.
especial ou
A escola foi visitada
por
uma consultora da
desenvolver
organização sem fins
múltiplos talentos
lucrativos FutureLab,
e ampliar suas
com sede em Londres
(Inglaterra), que apoia
experiências
educadores com a pesquisa de práticas e ferramentas para melhorar o ensino. A motivação da especialista era saber por
que a instituição mantém uma liderança de 10 anos em
avaliações educacionais locais e internacionais. A prática do poema reverso foi um dos pontos que chamou
atenção. Ela é aplicada com o intuito de opor uma visão negativa a uma positiva, como neste exemplo, criado pelos estudantes: “Estou vivendo uma vida miserável/ E é tolice acreditar que / A vida é um fluxo interminável de esperança e chances”; “A vida é um fluxo
interminável de esperança e chances/ E é tolice acreditar que/ Estou vivendo uma vida miserável”. A ideia
embutida na lição é superar uma aprendizagem tradicional, passiva, colocando no lugar algo mais ativo e
apropriado ao mundo atual.
A escola é dirigida há 19 anos pela mesma gestora, “altamente carismática” nas palavras da consultora da FutureLab e sempre disposta a adotar métodos inovadores
em educação. O currículo reforça a prática da reflexão e
de valores como alegria, simplicidade, trabalho duro e
excelência. O foco do ensino, em qualquer conteúdo, é
o treino de habilidades essenciais ao aprendizado, tais
como persistência, controle da impulsividade, pensar
de forma interdependente, questionar e colocar problemas. Um tipo de lema é transmitido aos alunos: o de
que tudo é possível e, por isso, eles devem ter aspirações elevadas. E para que tenham, o programa educativo oferece de tudo — de discussões culturais e filosóficas a experiências na cozinha ou na tecnológica “sala
de aula do futuro”. A estratégia é mostrar aos aprendizes que todo mundo é bom em alguma coisa, todos podem encontrar algo de interesse especial ou desenvolver múltiplos talentos e ampliar suas experiências. ■
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