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Programa criado pelo MIT faz do Brasil um campo de provas para gestores recémformados e 
que precisam de provas de campo 
 
 
O Brasil vive às voltas com a globalização. Nesse processo, descor t inam-se oportunidades e 
desafios para as empresas brasileiras. Afinal, como participar dos mercados estrangeiros? 
Como racionalizar custos e agregar valor para obter ganhos de competitividade? No limite, 
como celebrar novos contratos, fechar negócios? 
 
Respostas para indagações como essas passam, ironicamente, bem longe do Brasil. Mais 
especificamente, pelo Laboratório de Empreendedorismo Global do Instituto de Tecnologia de 
Massachussets (MIT G-Lab), a segunda melhor universidade do mundo de acordo com recente 
pesquisa do jornal inglês The Times. O G-Lab é um programa oferecido pela Sloan School - 
Escola de Pós-Graduação em Administração -, onde grupos de acadêmicos do último semestre 
do curso são deslocados para empresas de todo o mundo com a missão de criar condições 
para que elas possam se expandir globalmente. A dinâmica dura aproximadamente seis 
meses, dos quais parte é dedicada ao trabalho teórico, que envolve pesquisa e consultoria, e 
outra ao trabalho de campo, com a presença dos alunos nas empresas. Criado em 1999 pelo 
professor de Empreendedorismo e Ciência Política do MIT, Richard Locke, o programa já 
quadruplicou o número de participantes inscritos desde a primeira versão. E o curioso é que o 
Brasil lidera a lista dos destinos mais procurados. No ano passado, dos 168 alunos 
credenciados no programa, 36 vieram atuar em empresas brasileiras. "No começo, há uma 
pequena desconfiança sobre o tipo de trabalho que os alunos vão desenvolver na empresa. 
Mas, depois, quando descobrem que são profissionais altamente qualificados, a aceitação é 
total", afirma o idealizador da iniciativa.  
 
Esse é o caso da Satipel Industrial, empresa brasileira especializada na produção de 
aglomerados e painéis de madeira. Aos 750 funcionários da companhia, vieram se juntar, por 
três semanas, e com aceitação plena, o brasileiro Felipe Negrão, os ganenses Kojo Dufu e 
Chris Hammond, e a norteamericana Carletta Bruno - jovens brilhantes do MIT. Sua missão? 
Desenvolver e implementar um "Balance Scorecard", ou seja, ferramenta que alinha estratégia 
a objetivos, dirigindo as divisões da empresa para ganhos de competitividade. "Fomos muito 
bem recebidos, e estamos levando os conceitos da sala de aula para a prancheta, e da 
prancheta para o chão de fábrica", ressalta Negrão. Para ele, o programa oferece de graça o 
que as grandes consultorias cobrariam muito caro, e os benefícios são mútuos. "Ganha a 
companhia, com a participação de pessoas externas em sua gestão, que trazem lições de 
administração apreendidas no MIT, e os alunos, que podem fazer valer seus conceitos, 
manifestar o conhecimento na prática", ressalta. Do lado da empresa, a satisfação com o 
desempenho dos acadêmicos é imensa. Nem mesmo se concluiu o projeto, e a Satipel já tem 
planos para no próximo ano receber novos alunos. "O grupo serve de contraponto à cultura de 
gestão da organização. Ele tem importante papel ao adequar os modernos conceitos de 
administração na Satipel", explica Laercio Lessa, vice-presidente administrativo financeiro. Os 
alunos, que visitaram as diferentes unidades da Satipel, parecem ter vestido a camisa do 
projeto. "O modus operandi é dinâmico, e não há lá muitas diferenças com as estruturas das 
companhias americanas. Os recursos modernos de gestão são facilmente aplicáveis ", garante.  
 
  
Richard Locke: desconfiança inicial das empresas transforma-se em entusiasmo pelo talento 
dos trainees  
 
Outra companhia a abrir olhos graúdos aos alunos do programa desenvolvido pelo MIT foi a 
Bioexton. Trata-se de uma empresa brasileira de biotecnologia dedicada à transformação de 
resíduos orgânicos em biofertilizantes. Em outras palavras, atrela tecnologia às técnicas de 
decomposição de lixos orgânicos e minerais, ultimando processos mais limpos e inteligentes 
ecologicamente.  



O grupo de alunos, formado pelos americanos Bhavesh Shah, Kristin Spinola, Shaun Heaney, 
Kerry Bowle e pelo brasileiro Yan Tironi, veio para desenhar a estratégia internacional da 
companhia com o objetivo de inseri-la nos mercados estrangeiros. "Estamos verificando e 
avaliando a realidade da empresa para desenvolver um planejamento estratégico para colocá-
la nas rotas comerciais do mundo", explica Kerry Bowle. A idéia é focalizar as atenções em 
torno de destinos como Austrália, União Européia e Estados Unidos, que têm restrições 
ambientais mais rigorosas e exigem a adoção de técnicas mais qualificadas. O grupo alega 
que, no caso em questão, priorizou conceitos de comunicação, marketing e processos 
organizacionais, orientando as atividades com foco nos resultados. Joaquim Mello, vice-
presidente da Bioexton, afirma que a opção pelos alunos do MIT veio quando a diretoria 
chegou à conclusão de que a "estratégia de internacionalização da empresa deveria ser feita 
por uma equipe capacitada e com sólida experiência, e o GLab do MIT serviu-nos plenamente, 
permitindo-nos acesso às melhores mentes do mundo corporativo". Para além disso, o MIT é 
considerado centro de excelência em tecnologia, "tem tudo a ver com a empresa", sustenta. A 
exemplo da Satipel, a Bioexton também pretende continuar recrutando os alunos do programa 
nos próximos anos. "Ac r e d i t amo s que esse intercâmbio de conhecimento é altamente 
positivo tanto para a empresa como para os executivos", ressalta.  
 
E o intercâmbio é mais que isso, é de graça! A única exigência do MIT é que as despesas 
logísticas e de hospedagem dos acadêmicos sejam custeadas pelas companhias. O processo de 
inclusão de empresas no programa é simples, mas a aceitação não é automática. Antes, o G-
Lab faz uma avaliação profunda da organização, levando em consideração seu tamanho, 
história, proposta de trabalho, cultura e valores. Em 2005, mais de 42 nações participaram do 
projeto, e a instituição priorizou países emergentes na escolha dos destinos.  
 
Para Richard Locke, no mundo de hoje, o futuro do negócio é global e as pessoas são o 
principal patrimônio das corporações. E o G-Lab sabe como equacionar esses postulados. 
"Alguns de nossos alunos seguiram adiante, montaram seus negócios em países emergentes, 
foram trabalhar no Banco Mundial, tendo como inspiração esse programa", afirma.  
 
Como inspiração, pois o G-Lab é a ante-sala do mundo dos negócios dos futuros executivos, 
mas também a sala principal para quem desejar competir no mundo globalizado e ainda não 
descobriu o caminho. O melhor atalho, anote, é o MIT.  
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