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A Human Perspective International (HPI), empresa de origem americana especializada em 
soluções de recursos humanos, comandada no Brasil pelo consultor Herbert Steinberg, deve 
lançar este ano no país, em parceria com a Business School São Paulo (BSP), um centro de 
liderança voltado para a área de negócios. O anúncio foi feito informalmente na última 
semana, em um evento realizado pela HPI na Costa do Sauípe (BA).  

A conferência "Leading for The Right Results", que ocorreu entre os dias 30 de abril e 4 
de maio em Sauípe, foi a primeira atividade do "Center For Global Leader 
Development" (CGLD), uma aliança com foco de atuação global formada entre a HPI 
nos Estados Unidos e a MPRI em 2002. A idéia da parceria da HPI Brasil com a BSP é 
transformar esse centro de liderança em um espaço físico, alocado provavelmente 
dentro da própria escola de negócios brasileira.  

"Esse centro foi pensado durante dois anos. Estávamos olhando para a América Latina 
em busca de um primeiro lugar para começar a operá-lo. Escolhemos o Brasil e agora 
vamos esperar o 'feedback' do mercado para medir as próximas atividades", disse a 
presidente e fundadora da HPI, Carolyn Larkin. A empresa tem forte atuação na 
América Latina em consultoria, treinamento e "business assessment". 

O diretor geral da BSP, Heitor Peixoto, conta que já há algum tempo maturava a idéia 
de criar um centro de liderança quando surgiu a proposta de Herbert Steinberg para 
trazer o formato da HPI. "Queremos colaborar com dados e pesquisas da realidade 
brasileira", explica Peixoto. "Vamos desenvolver cases locais e tentar identificar de 
existem diferenças culturais que impactam na forma de liderança." 

Além dos alunos da BSP, o centro de liderança deverá atender também a profissionais 
de outras áreas de atuação. Como a parceria ainda não foi fechada oficialmente, não 
há data prevista para o lançamento do projeto. 

Por enquanto, o objetivo desse centro é oferecer treinamento e utilizar métricas que 
possam avaliar as necessidades de desenvolvimento de liderança dos executivos. Para 
o futuro, no entanto, os planos de Carolyn são bem mais ambiciosos e vão além da 
preparação de líderes de negócios - um dos grandes projetos da consultora americana 
é atuar também no treinamento de crianças. 

"As crianças são abertas, fáceis de se ensinar. Se elas aprendem logo cedo sobre 
liderança, entendendo quais são as competências críticas que demonstram essas 
lideranças, elas certamente se desenvolverão muito melhor no futuro", acredita 
Carolyn. "Nós sempre ensinamos as crianças a respeitar os líderes, mas não as 
ensinamos a ser líderes." 

Quando fala sobre treinar crianças, o objetivo de Carolyn não é prendê-las em uma 
sala de aula com teorias maçantes sobre o assunto. A consultora, que tem uma grande 
preocupação com espiritualidade, refere-se a abrir a mente para a criatividade, 
inovação e geração de idéias. "Temos muito a aprender com as crianças, porque elas 
são livres de pré-conceitos e se permitem criar sem se preocupar com o que os outros 
pensam delas", afirma Carolyn. "E não estou falando apenas de negócios. Quem 



aprende a colaborar, a fazer 'brainstorming" e ser criativo pode ser até mesmo um 
bom líder religioso".  

Steinberg, ex-diretor do Citibank e um dos responsáveis por conduzir a fusão do 
Banespa com banco Santander, em 2001, quer focar a atuação dos treinamentos em 
liderança em duas frentes: a transformação do ser e a geração de resultados. Este 
mês, ele trouxe para o Brasil a metodologia de liderança orientada para resultados do 
consultor americano Dave Ulrich, professor da Universidade de Michigan. Para o 
segundo semestre, pretende trazer o guru indiano Deepak Chopra.  

A repórter viajou a convite da organização do evento 
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