
A MAIORIA DAS ALIANÇAS ENTRE EMPRESAS E ESCOLAS TEM FALHADO EM 
MELHORAR O ENSINO, CONFORME REVELA ESTA REPORTAGEM. MAS TRÊS 
CASOS SÃO EXCECÕES QUE DESAFIAM A REGRA E MOSTRAM UM CAMINHO 

s líderes de negócios não param de exigir reformas 

educacionais. Afinal, independentemente de boa parte do 

mundo viver uma crise de desemprego (e paradoxalmen-

te), há um déficit de talentos. Em qualquer que seja a área, 

recrutadores buscam, desesperados, candidatos com co-

nhecimento científico, habilidades de comunicação e tec-

nológicas, e muitos graduados no ensino médio (e até no 

superior) simplesmente não as têm. As escolas, que deve-

riam ser bancos de talentos e incubadoras do futuro para 

as empresas, não estão cumprindo seu papel. 

Isso tem feito com que alguns líderes ajam diretamen-

te para tornar as escolas mais eficazes, estabelecendo 

parcerias com tais instituições -em geral, apoiadas em 

grande uso de tecnologia e com o preceito básico de que 

as escolas precisam ser administradas como negócios, 

com um estilo de gestão competitivo que impõe metas 

numéricas, recompensa os melhores desempenhos, res-

ponsabiliza os sindicatos pelo baixo resultado e força 

cada indivíduo a provar seu valor diariamente. 

No entanto, quase todos os estudos que avaliaram inicia-

tivas de reformas nessa linha sugerem que tais medidas 

não melhoraram o ensino. Um estudo de 2009 do centro 

de pesquisas em educação da Stanford University desco-

briu que apenas 17% das escolas norte-americanas do tipo 

charter (escolas públicas com menos regulamentações 

governamentais, mas com metas a cumprir) tiveram me-

lhores notas em testes avaliadores do que as tradicionais, 

e 37% se saíram bem pior. Um amplo estudo de 2010 feito 

pela Vanderbilt University descobriu que os professores a 

quem se ofereceu bônus de US$ 15 mil para melhorar as 

notas dos testes dos alunos por um período de três anos 

não tiveram melhor desempenho do que os que não foram 

incluídos no projeto. Ou seja, essas são ideias de gestão an-

tiquadas, de cima para baixo e, em um número crescente 

de casos, contraproducentes -mesmo nas empresas. 

Quanto ao uso de tecnologia, ainda não há pesquisas 

conclusivas sobre o que funciona ou não na educação. 

Muitas empresas interessadas em estudar o impacto da 

tecnologia em escolas apostaram nesse mercado poten-

cial de US$ 500 bilhões, o que torna difícil dizer que ava-

liações são desinteressadas e confiáveis. 

Então, como executivos e empresários genuinamen-

te interessados na reforma educacional podem assumir 

esse desafio? Para começar, reconhecendo que têm mui-

to a oferecer, se forem levados em conta os aspectos mais 

colaborativos e produtivos do pensamento e da ação de 

negócios, ou seja, de empresas que promovem transpa-

rência, engajamento, responsabilidade compartilhada, 

melhoria contínua e aprendizado organizacional. 

Um estudo recente da Rutgers School of Manage-

ment and Labor Relations, Collaboration on School 

Reform, por exemplo, mostra que, diferentemente da 

prática popular e do que dizem muitos reformadores 

educacionais corporativos, o segredo da melhoria de 

longo prazo de professores, escolas e alunos é "colabo-

ração substantiva" em todos os níveis -a sala de aula, 

a escola, o bairro, a comunidade-, envolvendo todos os 

stakeholders fundamentais. 

A reportagem é de Andrea Gabor, colaboradora da 
strategy+business. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Muitos educadores apreciam o valor da gestão partici-

pativa e do treinamento de lideranças. "Se está tentando 

tocar um sistema grande como uma cidade, você precisa 

de um conjunto diversificado de habilidades", diz Shael 

Polakow-Suransky, vice-diretor do New York City De-

partment of Education (NYCDOE) [o equivalente à secre-

taria municipal de educação], observando que, quando o 

sistema educacional de Nova York era controlado quase 

exclusivamente por educadores, era "incrivelmente mal 

administrado". Quando a cidade começou a trazer talen-

tos do setor privado nos anos 1990, acrescenta ele, houve 

um choque com os educadores. "Aprendemos que preci-

samos de ambas as formas de expertise", afirma. 

Com os pés no chão, as parcerias mais eficazes en-

tre negócios e educação são as que incentivam oportu-

nidades inovadoras das quais participam pais e alunos 

e as que criam pontes entre escolas e mundo exterior, 

incluindo empregadores potenciais. Reunimos, a seguir, 

três exemplos reais em que os líderes de negócios fize-

ram mais do que doar fundos e tecnologia; escolas e em-

presas procuraram aprender umas com as outras. 

CISCO E A TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 
Muitos aplaudem o potencial da tecnologia, mas, na 

prática, a tecnologia criada para consumidores e ensino 

em casa não se adapta bem às necessidades de crianças 

do centro da cidade ou ao uso em uma escola pública. 

A Cisco Systems começou a experimentar, em parceria 

com instituições de ensino, maneiras mais efetivas de 

introduzir tecnologia na sala de aula. Suas experiências 

demonstram a promessa e o valor desses projetos e a 

dificuldade de mantê-los. 

"A Cisco não é uma empresa de tecnologia da educa-

ção, e sim de redes de tecnologia da informação", explica 

Mary Anne Petrillo, diretora sênior de marketing para a 

área de responsabilidade social corporativa. "Direciona-

mos nossas competências centrais para ajudar distritos 

escolares [que equivalem às delegacias de ensino bra-

sileiras] a pensar em seus processos e a construir sua 

capacidade de gerenciar a tecnologia." 

Em 2005, após o furacão Katrina, a Cisco estabeleceu 

uma parceria com oito distritos escolares nos estados de 

Louisiana e Mississippi, chamada 21st Century Schools 

Initiative. Doações de equipamentos e testes de novas tec-

nologias se uniram a oportunidades para empreendedo-

res e novos tipos de treinamento. Por exemplo, Jefferson 

Parish, no subúrbio da cidade de New Orleans, tinha um 

sistema de ensino com 88 escolas, nas quais a maioria dos 

alunos era pobre e negra ou latina. Depois que o furacão 

destruiu muitos prédios escolares ali, a Cisco doou equi-

pamentos, incluindo quadros brancos e laptops, e ofere-

ceu treinamento para os professores. 

Em outra parceria, o NYCDOE acolheu a Cisco em 

2009 como "parceira de ideias" em seu programa iZone 
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(de "zona de inovação"). Com recursos 

de lideres empresariais locais e da pró-

pria companhia, a intenção era ajudar 

escolas a se tornar sementeiras de ati-

vidades autônomas, orientadas para o 

aprendizado, com o uso de tecnologia. 

Alunos, professores e administradores 

de instituições de ensino foram enco-

rajados a integrar os conhecimentos do 

mundo real aos currículos escolares. 

Durante o primeiro ano do iZone, a 

Cisco ofereceu recursos e treinamen-

to. Os professores iam ao escritório da 

empresa em Manhattan, onde passavam 

dias inteiros recebendo treinamento so-

bre tecnologias de sala de aula. A Cisco 

também procurou aprender com as es-

colas, colocando equipes de engenhei-

ros nas classes para ver como professo-

res e alunos usavam a tecnologia digital. 

Depois disso, o iZone foi reorganiza-

do três vezes. Agora ele é um experi-

mento de dois níveis. Mais de cem escolas fazem parte 

de uma versão limitada, com acesso online a softwares 

educativos, e cerca de 25 participam de uma iniciativa 

mais abrangente, chamada iZone360, na qual cada aluno 

recebe um laptop e "coaches de inovação" orientam as 

escolas sobre tecnologia e outras ideias. 

Mas laços próximos entre empresa e distritos escola-

res também significam conflitos de interesses, reais ou 

percebidos. Em Nova York, a Cisco, que oficialmente 

mantém uma "muralha da China" separando seus ne-

gócios de seus interesses filantrópicos, dá às escolas do 

iZone acesso livre a um portal sofisticado que está sen-

do desenvolvido para venda a outros sistemas escolares. 

Em agosto de 2010, porém, o NYCDOE abruptamente 

reduziu o papel da companhia no programa e substituiu 

seu portal por um software de prateleira bastante limi-

tado. Os motivos da mudança nunca foram totalmente 

explicados; o NYCDOE alegou que a Cisco tinha ficado 

para trás no cronograma. 

A empresa ainda dá suporte oficialmente ao iZone em 

Nova York, porém muitos diretores e professores do pro-

grama ficaram decepcionados. Para manter a credibili-

dade e evitar suspeitas, a transparência é crítica. Mais 

transparência poderia ter salvado o portal da Cisco, con-

siderado pelos educadores muito melhor do que a alter-

nativa proposta pelo departamento de educação. 

GLOBAL TECH E A COLABORAÇÃO 
Uma das primeiras instituições de ensino a aderir ao iZone 

de Nova York foi a Global Technology Preparatory, criada 

no bairro do Harlem há pouco mais de três anos. A diretora, 

Chrystina Russell, buscou alavancar os recursos da escola 
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NA GLOBAL TECH, OS 
PROFESSORES SE JUNTARAM 
PARA CRIAR DO CURRÍCULO 

À ESTRATÉGIA PARA A 
TECNOLOGIA 

propondo a colaboração com pessoas de fora, incluindo fi-

lantropos e empresas. 

Ao recrutar professores, uma de suas metas era o tra-

balho em equipe. Em 2009, ela reuniu possíveis mem-

bros do corpo docente em cafés da manhã dominicais 

na casa da assistente de direção, Jacqueline Pryce-Har-

vey. Imigrante jamaicana com doutorado em geografia, 

Pryce-Harvey é também cozinheira profissional. Cerca-

dos de boa comida, os professores criaram juntos o cur-

rículo, as regras para selecionar os alunos, os critérios 

para contratações e uma estratégia para introduzir a tec-

nologia na sala de aula. 

Os encontros ressaltaram a colaboração e a flexibilida-

de que Russell esperaria de sua equipe -que ela insiste 

ser crucial para uma boa escola-, assim como a com-

preensão implícita de que as responsabilidades do ensi-

no não param quando termina o horário letivo, às 15h30. 

Por exemplo, todo aluno recebeu um laptop para estudar 

na escola, cortesia do iZone e de doações corporativas, 

mas a Global Tech preferiu confiar em alguns professo-

res para ensinar a equipe e os estudantes, reforçando a 

cultura colaborativa da escola. 

Russell também se inscreveu no Computers for Youth, 

iniciativa que oferece gratuitamente computadores com 

softwares educativos e treinamento para famílias pobres, 

e se associou ao Citizen Schools, programa de apoio esco-

lar sem fins lucrativos que estendeu o horário da Global 

Tech até as 18h. 

Essa abordagem colaborativa produziu resultados 

impressionantes -e em pouco tempo. A Global Tech foi 

avaliada com um "A" em seu relatório de progresso de 

2011 e ficou entre as 5% melhores em um levantamento 

que incluía escolas similares de Nova York. Na pesquisa 

Learning Environment Survey de 2011, obteve mais de 

90% no índice de satisfação de pais, professores e alunos. 

A cultura colaborativa e empreendedora da Global Tech 

geralmente é associada a startups, não a escolas (nem à, 

maioria das empresas). Os líderes da escola conseguirão 

mantê-la? Se mantiverem a cultura de colaboração, sim. 

HOUSTON'S PETROLEUM E A PROFISSIONALIZAÇÃO 
Em Houston, Texas, foi criada em 2005 uma parceria pú-

blico-privada entre escolas e um grupo industrial de pe-

tróleo, a Independem Petroleum Association of America 

(IPAA), para suprir a crescente falta de trabalhadores na 

área de energia, com a oferta de um programa de cursos 

formatados pelo setor em escolas públicas selecionadas. 

Desde sua concepção, a IPAA abriu academias de pe-

tróleo em quatro escolas na região de Houston, nas quais 

os professores recebem treinamento para ajudar a criar 

cursos paralelos ao currículo com foco na área de ener-

gia. A Milby High School, por exemplo, cujo corpo do-

cente é, na maioria, pobre e de origem latina, além de 

ensinar literatura, oferece aulas de inglês técnico para 

que os alunos compreendam textos de não ficção. 

A escola formou sua primeira classe da academia de 

petróleo em 2010. Dos 80 alunos do grupo inicial, 62 fo-

ram para graduações de quatro anos, quase todos com 

bolsas de estudo. Grande parte dos que não se inscre-

veram nesses cursos ingressou em faculdades comuni-

tárias. Em contraste, entre os alunos da Milby que não 

frequentaram a academia de petróleo, apenas 37% se 

inscreveram em graduações de quatro anos e 46% entra-

ram em faculdades comunitárias. 

MAIS REALISMO 
"[O esforço das empresas] para melhorar a educação tor-

nou-se [em muitos casos] uma estratégia contábil: medir 

e, então, punir ou recompensar", escreveu Diane Ravitch 

no livro The Death and Life of the Great American School 

System: How Testing and Choice Are Undermining Educa-

tion (ed. Basic Books). "Isso produziu medo e obediência 

nos educadores e até resultou em notas mais altas [em 

um momento], mas não tem nada a ver com educação." 

As evidências mostram que a estrada realista para a boa 

reforma educacional é bem diferente. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 7, ano 16, n. 96, p. 80-83, jan./fev. 2013.




