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Como funciona o programa que traz alunos
de um dos mais conceituados cursos de MBA
do mundo para ajudar a enfrentar os desafios
de crescimento de pequenas empresas brasileiras

Robson Viturino

urante os últimos seis
anos, o empresário Tia-
go Venço, do laborató-
rio paulista Diagnósti-
ka, percorreu um calvá-

rio por diversos escritórios de consulto-
ria. Em busca de respostas para dilemas
naturais do crescimento e, particularmen-
te, de uma solução para melhorar seus pro-
cessos, ele comandou uma etapa que con-
sumiu mais de 500 000 reais com consul-
tores — sem resultados. "Ninguém con-
seguia entender a nossa empresa", diz Ven-
ço. Com um negócio complexo aos olhos
de quem não é da área — diagnósticos de
alta tecnologia encomendados por médi-
cos, sobretudo oncologistas —, Venço já
pensava em desistir de procurar soluções
para seus problemas fora de casa.

Foi assim até o mês passado. Com
mais cinco outras pequenas empresas, a
Diagnóstika foi escolhida para, durante
três semanas, acolher neste ano alunos
do curso de MBA da Sloan School of Ma-
nagement do MIT — o venerado Mas-
sachusetts Institute of Technology, insti-
tuição que há décadas vem produzindo
algumas das mais importantes inovações
no mundo empresarial. Durante sua es-
tada no Brasil, os quatro alunos que se
encarregaram da Diagnóstika identifi-
caram alguns de seus problemas mais im-
portantes e traçaram uma estratégia pa-

ra solucioná-los.
Trabalho seme-
lhante foi feito na
Beleza Natural, re-
de carioca de salões
de beleza para ca-
belos crespos, na
paulista DryWash,
que lava carros a
seco, e na catari-
nense Pollux, que
faz sistemas de ins-
peção visual para
linhas de produ-
ção. Preço da con-
sultoria da Sloan
School: zero. As
empresas tiveram
de custear apenas a viagem dos alunos.

A passagem dos mais de 20 alunos do
MIT pelo Brasil, de janeiro a março, faz
parte de um programa que leva estudantes
da instituição para dar consultoria a em-
presas emergentes em várias partes do
mundo. Entram na lista de países atendi-
dos a Rússia, a Austrália, o Uruguai e o
Vietnã, entre outros. O americano Richard
Locke, autor de estudos sobre economia
brasileira e profundo conhecedor da si-
tuação das pequenas empresas de diver-
sos países, é o coordenador desse progra-
ma. "Nossos alunos buscam experiências
globais", diz Locke, num português fluen-

Alunos do MIT na Diagnóstika, em São Paulo, e a sede da
escola, em Boston: três semanas de trabalho intensivo

te. As empresas brasileiras que participa-
ram do programa têm dilemas de cresci-
mento considerados complexos pelos alu-
nos do MIT. "Elas estão em busca de es-
tratégias de crescimento em um país com
muitos obstáculos", diz Locke. "É o tipo
de desafio que mexe com nossos alunos."

É comum que os estudantes sejam de
diversas procedências. "Neste ano, vieram
um francês, uma americana e um india-
no", diz Lito Rodriguez, fundador da Dry-
Wash, que já recebeu duas turmas. Du-
rante três semanas trabalhando com a aju-
da dos estudantes, Rodriguez fez um pla-
no de internacionalização para entrar nos



Estados Unidos até o fim deste ano. Uma
das grandes dúvidas de Rodriguez, que já
vinha pensando nisso há tempos, era se
deveria apostar na implantação de uma
rede da DryWash ou apenas na venda de
seus produtos de limpeza. No último dia

da consultoria do MIT, ele assistiu a mais
de 100 slides preparados pelos alunos. Ne-
les havia a resposta — fazer as duas coi-
sas, mas não antes de encontrar investi-
dores com quem se aliar.

Não é fácil uma empresa ser selecio-

nada para receber a consultoria gratuita
do MIT. Cinco meses antes das viagens,
começa um rigoroso processo de seleção
das empresas inscritas, capitaneado por
uma banca de professores da instituição.
Eles levam em conta o potencial de cres-
cimento das empresas e os obstáculos que
elas enfrentam. Ajuda ser indicado por ex-
alunos da escola. O executivo Pedro Vila-
res, diretor de marketing da Natura, é um
dos ex-alunos que costumam indicar em-
presas com esse perfil. Depois, os próprios
estudantes definem para onde ir.

O grupo que esteve na Diagnóstika
foi um dos últimos que passaram pelo
Brasil. Como é de costume, nos interva-
los das atividades os alunos foram cice-
roneados pela equipe da empresa anfitriã.
Venço levou os americanos a ensaios da
escola de samba Rosas de Ouro, a praias
de Ilhabela e a símbolos paulistanos, co-
mo o parque do Ibirapuera e a praça da
Sé. Mas o trabalho na Diagnóstika não
deixou muito tempo livre. Concluída no
final de março, a tarefa foi aperfeiçoar um
software de gestão de processos criado pe-
la própria empresa. O pessoal do MIT



aprimorou a ferramenta para adminis-
trar aspectos cruciais para a Diagnósti-
ka, como o tempo de espera nas filas. Um
dos grandes desafios foi encontrar uma
maneira eficiente de gerenciar um esto-
que de 5 milhões de amostras que cresce
à razão de 205 000 novos exames por ano.
"Teríamos de gastar 100 000 dólares pa-
ra comprar um sistema como esse no
mercado, sem contar o trabalho de con-
sultoria", afirma Venço. Com as melho-
rias que deverão advir da revisão de pro-
cessos proposta pela equipe do MIT, a
Diagnóstika espera elevar o faturamento
de 7 milhões de reais, registrado em 2005,
para 30 milhões até 2010.

Na maior parte dos casos, os planos
elaborados pelos alunos servem de base
para a tomada de decisões estratégicas
que, depois, podem definir os rumos da
empresa por um bom tempo. "Pensamos
duas vezes antes de fazer uma sugestão,
pois temos consciência da grande respon-
sabilidade de interferir nos destinos de
uma empresa em crescimento", diz o es-
panhol Fernando Tome, de 30 anos, que
fez seu estágio de consultoria na Beleza
Natural. Com mais três colegas, Tome aju-
dou a definir um modelo de crescimento

que seja sustentável para os próximos seis
anos. Para uma rede em que chovem te-
lefonemas de pessoas querendo abrir uma
filial em sua cidade, como vem aconte-
cendo com a Beleza Natural, o crescimen-
to por franquias parecia ser o caminho
mais cômodo. Mas como fazer isso sem

Rizzo: a opinião dos alunos deu mais segurança para entrar num novo mercado

correr o risco de perder a qualidade de um
modelo de negócios que ainda está em
consolidação? A resposta apontada pelo
pessoal do MIT — e aceita pela Beleza Na-
tural — foi uma solução híbrida, com
franquias e lojas próprias, que prevê a
abertura de 40 lojas até 2012.

Situação semelhante foi vivenciada
pela Pollux. Desde 1999, o presidente Jo-
sé Rizzo estudava como entrar no mer-
cado de rastreamento de produtos de al-
to valor, como carros e artigos farmacêu-
ticos. Se a empreitada desse certo, dela
decorreria uma séria reestruturação da
Pollux, com parte de sua equipe dedican-
do tempo e esforços a um mercado pou-
co explorado no Brasil. A dúvida girava
em torno da aceitação no mercado bra-
sileiro de uma tecnologia que substitui o
código de barras. Após um estudo deta-
lhado do sistema e de seu possível ingres-
so nos setores almejados pela Pollux, os
consultores do MIT concluíram que o
melhor era ir em frente antes que outra
empresa o fizesse. "Eu me senti mais se-
guro depois desse veredicto", diz Rizzo.
"Ainda neste ano esperamos conquistar
grandes clientes nos setores automotivo
e farmacêutico."

De olho nos desafios das empresas em
crescimento, outras instituições estão se
voltando para o Brasil em busca de expe-
riências práticas que sirvam de laborató-
rio criativo para seus alunos. É o caso da
Harvard Business School, outro celeiro de
futuros líderes empresariais que tem se
aproximado dos empreendedores brasilei-
ros. No ano passado, a escola realizou em
São Paulo um encontro entre 84 empresá-
rios — metade deles pequenos e médios
— para debater temas relacionados a ad-
ministração. Foi a primeira vez que um
evento desse porte foi organizado em par-
ceria com universidades locais. Neste ano,
haverá uma nova edição do evento entre 9
e 14 de julho. "Prova desse interesse é que
nossos professores têm selecionado para
estudo casos de várias empresas brasilei-
ras", diz Ricardo Reisen de Pinho, um dos
representantes da Harvard Business School
no Brasil. Outro indício da atenção que tem
sido dada aos pequenos empreendimentos
é que, dos cinco centros de pesquisa da es-
cola fora dos Estados Unidos, três estão em
cidades de países emergentes — São Pau-
lo, Buenos Aires e Cidade do México. •
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