
O método
do caso no
Brasil
O estudo de caso é a melhor ferramenta para que futuros executivos
aprendam a tomar decisões, como escreve neste artigo Ivan Pinto,
coordenador da Central de Cases ESPM

êxito empresarial. Na ausência de
fórmulas, sucedem-se as divergên-
cias quanto à decisão a ser tomada e
vence nem sempre a mais "correta"
—o que quer que isso seja—, mas a
mais convincente.

O bom gestor precisa ter, sim,
um bom conhecimento da ciência
da administração (e de qualquer
que seja sua especialidade). Além
disso, deve possuir outras habili-
dades: a de liderança, a de saber
enriquecer suas convicções em de-
bates com grupos de colegas, a de
saber convencer o grupo -ou seus
superiores hierárquicos- da valida-
de de suas propostas.

Na impossibilidade de oferecer ao
estudante receitas prontas para todas
as situações com que a vida profis-
sional vai desafiar suas capacidades
de decidir e de fazer prevalecer a
decisão baseada em suas convicções,
a solução é induzi-lo a desenvolver
aquelas capacidades enquanto ele
ainda está na faculdade.

O ensino da administração, por-
tanto, tem de ir além da devora de
compêndios acadêmicos, da leitura
dos insights dos gurus, da memori-
zação de classificações, matrizes e
listas de procedimentos desenvolvi-
das pelos acadêmicos. Essas sistema-
tizações são preciosas e essenciais.
Transmitem aos alunos, de forma
organizada e progressiva, as diver-
sas teorias e práticas da vivência
empresarial que serão o cotidiano
em sua carreira. Mas baseiam-se
em experiências já ocorridas e que,
por mais abrangentes que sejam,
não incluem situações específicas,
novas, ainda não acontecidas, que
os alunos inevitavelmente encara-
rão na vida profissional —e sobre as
quais precisarão correr o risco de
tomar uma decisão ou, no mínimo,
de uma recomendação.

A ocorrência dessas situações
que não se encaixam nos padrões
previstos mesmo nos compêndios
mais respeitados só tende a crescer.
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De lado, estão a velocidade, a subita-
neidade e a intensidade das mudan-
ças no ambiente em que as empresas
operam nos dias de hoje. De outro,
as constantes inovações realizadas
pelas empresas nos cenários de
competição "darwinista", gerados
pela cada vez maior extensão das
economias fundadas no livre em-
preendimento e, em conseqüência,
na livre escolha pelos compradores
e consumidores finais. O ensino
da administração, então, além de
prover os essenciais conhecimentos
acadêmicos, deve exercitar os estu-
dantes naquelas práticas -de lide-
rança, trabalho em grupo, decisão
diante de situações novas.

Um método muito eficaz para
isso, bastante utilizado nos Estados
Unidos e no Canadá e que ganha
importância no Brasil, à medida
que cresce a demanda por gestores
competentes em mercados crescen-
temente competitivos, é o chamado
"método do caso".
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O que é o método do caso
O método do caso consiste na

discussão em sala de 4ula de casos
realmente vividos por empresas,
mesmo que se alterem, por seguran-
ça e privacidade, dados numéricos
e nomes, mantendo a essência da
questão a ser decidida. O caso pode
ser tão abrangente quanto a própria
estratégia empresarial ou restrito a
algum aspecto de suas estratégias,
como de marketing, finanças, ges-
tão de pessoas, tecnologia de in-
formação, cadeia de fornecimento,
comunicação corporativa etc. Pode,
portanto, ser utilizado em qualquer
disciplina e, dependendo da com-
plexidade, servir aos diversos níveis
acadêmicos.

Fundamentos que justificam o
método do caso

A discussão de casos leva para a
sala de aula o exercício de algumas
das habilidades que serão vitais para
o progresso profissional do estu-
dante. E como uma antecipação das
situações que viverá nas empresas
em que vier a trabalhar.

O professor Ben Shapiro, da
Harvard University, lembra que "o
método do caso não é uma pana-
céia" nem é um transmissor efi-
ciente de conhecimentos. A aula
expositiva e as leituras são melhores
para isso. O método do caso tam-
bém não é um bom provedor de
experiência com técnicas. "Contu-
do, o método do caso é muito útil
no desenvolvimento de habilidades,
abordagens e uma filosofia de ges-
tão", afirma Shapiro. "A filosofia é
que as pessoas são importantes e
podem fazer as coisas acontecer."
Ouvir as idéias dos outros e se fa-
zer ouvido durante uma discussão
de caso, ainda segundo Shapiro,

acentua a importância do indivíduo
e enfatiza o esforço de uma equipe
para apoiar uma discussão.

Em resumo, o uso do método
do caso não dispensa a utilização
de outros métodos pedagógicos,
como pensam alguns.

Origem e desenvolvimento do
método do caso

A idéia de utilizar a discussão de
casos em universidades como prepa-
ro dos estudantes para a realidade
da vida profissional parece ter-se
originado na faculdade de direito
da Harvard University, por volta de
1870. O método era muito apropria-
do para o sistema jurídico norte-
americano, em que a aplicação da
jurisprudência e, por decorrência,
o debate têm papel significativo. Foi
logo adotado por outras faculdades
de direito e chegou à Harvard Busi-
ness School, a reputada faculdade
de administração de empresas, na
década de 1910, durante a Primeira
Guerra Mundial. Harvard é hoje a
maior produtora de cases e a gera-
dora de crescente coleção de mate-
riais de treinamento para o uso do
método (veja referências bibliográficas
no final do artigo). Seus cursos para
elaboração de casos e aplicação do
método em classe são reconhecidos
como excelentes por quantos tive-
ram o privilégio de freqüentá-los.

Embora bastante utilizado na
Europa, é no Canadá que está a se-
gunda maior geradora de case studies
do mundo, a igualmente famosa
Richard Ivey School of Business, da
University of Western Ontario, que
produz cerca de 500 novos cases por
ano. Três de seus professores são
autores dos mais conhecidos livros
de redação, aplicação e estudos de
caso (veja referências bibliográficas).

"O método do caso é muito útil no
desenvolvimento de habilidades, abordagens
e uma filosofia de gestão", afirma Shapiro

O que é realmente um case
Um case, ou caso, é uma história

que descreve um evento vivido por
uma empresa —ou se baseia nele.
Um bom caso é uma mistura de
técnica e arte. A técnica está no
equacionamento da questão a ser
discutida no âmbito de determinada
disciplina acadêmica -seja marke-
ting, gestão de pessoas, estratégia
empresarial etc. A arte está na se-
leção e exposição das circunstân-
cias que afetaram a decisão sobre
a questão retratada.

As decisões empresariais não são
tomadas por um computador. En-
volvem a interação de pessoas, cada
uma com seus objetivos e limitações.
Devem levar em conta um ambiente
externo por vezes complexo e um
cenário competitivo. Freqüentemen-
te, as informações disponíveis são
incompletas, mas, apesar disso, é
preciso decidir com rapidez. É essa
antecipação da realidade da vida
empresarial que torna útil o método
no preparo dos futuros gestores.

Certa arte também é exigida
para tornar a leitura e o estudo do
caso estimulantes para os alunos,
como dar "vida" aos personagens.
A carga de trabalho intelectual
numa boa escola de administração
ou comunicação é pesada. Como
são "pesados" os compêndios e os
exercícios, que obrigam a meninada
a "ralar". O estudo de caso requer
certa disciplina, discutida adiante,
e tornar a redação envolvente é um
fator encorajador da participação
do aluno.

Por exemplo, o caso do Projeto
Nikkei, preparado pelo professor
Walter Kuroda, que discute a es-
tratégia do Bradesco para tornar
clientes os nipo-brasileiros que tra-
balham no Japão, começa com as
sensações despertadas no diretor
do banco encarregado do processo,
pelo início de sua difícil missão:
• "Para Cristiano Belfort a sensação
era de solidão, excitação e cansaço.
Sozinho em seu apartamento, de um
enorme hotel, no centro de Tóquio,
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Cartona é um estudo de caso de sucessão em empresa familiar

o Hotel Imperial, tudo era muito
diferente: a língua, os costumes, a
cultura, as pessoas, o movimento".

Outro exemplo é o da criação
de um clima propício à descrição
do sempre complexo problema da
profissionalização da gestão de uma
empresa familiar; no caso Cartona,
líder nacional de álbuns fotográfi-
cos, aparece logo no início:
• "A câmera fotográfica apontava
diretamente para eles. Ela bem
que poderia estar lá para registrar
o momento; afinal, podia-se dizer
que aquele era um momento his-
tórico. Ao menos, não funcionava
mais como uma câmera de verdade.
Estava ali artisticamente colocada
naquele canto para decorar a sala
de reuniões. A câmera fora trazida
para a empresa por Ricardo Augus-
to Monegaglia em 1977. Ela havia
pertencido a um fotógrafo 'lambe-
lambe' dos anos 50 que tirava fotos
dos paulistanos na Praça da Repú-
blica. Ricardo resolveu traze-la para
a empresa porque, além de se tratar
de uma peça de antigüidade com
valor histórico, ela seria um exce-
lente símbolo do que representava
sua empresa -um instrumento de
'captura' das emoções".

Dois estilos de caso
O caso "estilo Harvard" não tem

uma solução explicitada. A idéia é
justamente instigar os estudantes
a propor soluções para um proble-
ma (veja adiante "O estudo do caso pelo
aluno" e "A discussão do caso em sala
de aula"). Freqüentemente, termina
com uma ou mais questões sobre as
quais os alunos deverão refletir à luz
dos ensinamentos que estudaram e
formular uma proposta.

Um exemplo é o final do caso
que discute os processos de mu-
dança da AMPLA, empresa de dis-
tribuição de energia, antiga Cia.
de Eletricidade do Rio de Janeiro,
agora parte da holding espanhola
Endesa:
• "Agora, você e sua equipe são
consultores contratados e reunidos
com a equipe de Marcelo [Liéve-
nes, country manager para o Brasil]
na confortável sala de reuniões na
CERJ. O que fazer?".

Esse tipo de caso deve ser acom-
panhado por notas de ensino, pre-
paradas pelo autor do caso e que
revelam sua intenção sobre os ob-
jetivos visados pela discussão do
caso, desde o curso e disciplina que
tinha em mente quando redigiu o

caso até as questões que imaginou
para estimular a discussão. Inclui
dicas e comentários úteis para os
outros professores que aplicarão o
caso. Essas notas de ensino podem
ser aprimoradas à medida que o
professor-autor ganhe experiência
com a aplicação do caso e podem
ser enriquecidas pelas notas de
outros professores que optem por
aplicar o caso. Evidentemente, os
alunos não têm acesso a essas notas
de ensino.

Outro estilo de caso, diferente
do de Harvard, é o caso-exemplo,
uma situação também real, mas
que inclui a solução adotada pela
empresa. O objetivo, aqui, é estimu-
lar uma discussão sobre os porquês
da decisão tomada, sobre possíveis
alternativas que não foram adota-
das, sobre eventuais vantagens e
desvantagens que decorreriam de
decisões diferentes, sobre próximos
passos que a empresa deverá dar
a partir daquele ponto. E comum
que uma cultura empresarial leve
os gestores a agir de determinada
forma, quando em outra empresa
se agiria de maneira diferente. A
discussão dessas variantes em clas-
se é muito estimulante -abre os
olhos dos estudantes para certas
realidades do mundo empresarial
não habitualmente abordadas nos
compêndios.

Um exemplo é o do encerramen-
to do caso do batom BokaLoka. Esse
caso narra um problema controver-
tido de ética na publicidade, criado
por uma decisão da TV Globo de
não veicular comerciais em que mu-»
lheres enunciavam palavrões -ainda
que sem o som, mas em belos doses
dos rostos, que revelavam o efeito
do batom e que, por serem mostra-
dos em câmera lenta, permitiam ao
telespectador entender que pala-
vrões cada uma dizia. O problema
foi levado ao Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Publici-
tária (Conar), que, numa decisão
dividida, considerou que os comer-
ciais não infringiam o Código de
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Diferente do de Harvard é o caso-exemplo,
uma situação também real, mas que inclui
a solução adotada pela empresa

26

Auto-Regulamentação. Mas Ivan
Pinto [autor deste artigo], então
membro do Conselho de Ética, ha-
via votado pela sustação dos comer-
ciais. No início do caso, ele narra as
dúvidas que atormentaram um fim
de semana seu, em 1988, quando
teve de tomar sua decisão. No final,
sugere aos estudantes:
• "Pense se o clima de entusiasmo
com a liberdade novamente alcança-
da e o fim da censura tenha levado
alguns a exagerar na consideração
dos limites da liberdade de expres-
são. Ou se a educação mais rígida
de gerações anteriores à sua tenha
levado outros a opiniões mais con-
servadoras. Pense em qual você acha
seria a opinião do filho do Ivan -um
membro de outra geração, aque-
le que tinha um ano e dois meses
no início desta história, e que em
2005 já tinha 19 anos e era 'bicho'
na 'facul'? Qual a sua própria opi-
nião sobre todos aqueles tópicos que
intrigam o Ivan até hoje? Reflita.
Debata em classe. Descubra como é
fácil julgar questões éticas -e como
é difícil chegar a uma unanimidade
sobre elas. Que lições isso traz para
outros aspectos da vida?".

O estudo do caso pelo aluno
O recomendado é que o aluno

se prepare para a discussão em sala
de aula com uma leitura atenta do
caso, seguida de uma análise cui-
dadosa de todas as circunstâncias
envolvidas, à luz do que aprendeu.
O passo seguinte é formular uma
hipótese sobre a solução que lhe
parece a mais apropriada.

Como, repetimos, as soluções
não são como as em matemática,
com respostas a partir de uma pla-
nilha, outros alunos podem ter for-
mulado hipóteses diferentes. Uma
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boa prática é debater essas hipóteses
com um grupo de colegas. Alguns
professores e escolas pedem até que
as soluções apresentadas no dia do
debate em classe sejam as soluções
de um grupo de trabalho. Nesse
caso, a tarefa preliminar se encer-
rará quando o grupo chegar a um
consenso -o que já é uma anteci-
pação do que se esperará do aluno
quando se tornar um profissional
numa empresa. Se, no entanto, o
objetivo for a formulação de hipó-

teses individuais, a discussão com
o grupo terá tido o efeito de abrir
outras janelas, quem sabe levar à
formulação de uma hipótese dife-
rente da que ele tinha originalmen-
te. Finalmente, no dia da discussão
em classe, o aluno será chamado a
apresentar suas soluções e ajustifi-
cá-las -e, aí, descobrirá que vários
de seus colegas chegaram a soluções
diferentes das suas. Ávida real tra-
zida para o banco da escola...

Independentemente do estilo
do caso, é preciso manter o aluno
atento, com um bom estilo de reda-
ção. Uma forma de conseguir isso
é revelar aspectos emocionais que,
inevitavelmente, afetam as tomadas
de decisão dos personagens. A cita-
ção de palavras dos participantes, a



partir das entrevistas de preparo do
caso, é um recurso interessante. Por
exemplo, no caso que narra a difícil
evolução do Grupo Caramuru de
um pequeno negócio familiar para
se tornar o maior processador na-
cional de grãos, César Borges, um
dos filhos do fundador, refere-se,
em vários momentos, às alegrias e
às ansiedades inerentes ao processo
do empreendedorismo familiar.
• "Eu era muito novo, com 11 anos,
quando fui para o internato", conta
César. "Teve um fim de semana que
me deu vontade e eu me mandei. Foi
uma confusão", lembra, sorrindo. E
confessa: "Foi uma época em que
eu sofri. Tanto é que, com 16 anos,
meu filho quis ficar na Alemanha e
eu não deixei. 'Mais pra frente', eu
disse, 'você fica o tempo que quiser,
mas agora eu não vou deixar'".
• "A gente brincava e subia no pé de
manga", relembram os irmãos.
• "Ainda era uma empresinha", diz
ele, "e confesso que não acreditava
muito naquilo."

A discussão do caso em
sala de aula

No método "puro", o papel do
professor é estimular os alunos a
apresentar suas soluções. Qual é a
questão crucial do caso —ou quais
são? Que objetivos animam os atores
participantes do caso? A qual dos
personagens cabe a decisão? Que
decisão precisa ser tomada? Quais
ações implementam a decisão? O
que eu faria? Por quê?

O professor anota no "quadro
branco", sucintamente, cada solução
diferente. Questiona cada uma. Cria
dúvidas. Estimula os alunos que têm
opiniões diferentes a argumentar.
Incita a discussão, moderando, mas
sem inibir a troca de opiniões diver-
gentes. Interrompe, se necessário, o
debate quando percebe que alguma
informação valiosa não é conhecida
pelos alunos.

Uma técnica muito usada pelos
bons aplicadores de casos em classe
é, na ausência de discussões, fazer

uma pergunta "para o teto" e ver
quem reage. Outra é encostar-se
numa parede da sala, para não ini-
bir, com sua presença na frente da
classe, a troca de opiniões entre os
alunos. Os bons aplicadores usam
técnicas derivadas das artes cênicas
-linguagem corporal expressiva,
humor, movimento pela classe.
O objetivo é fazer do debate uma
experiência positiva. E, ao mesmo
tempo, antecipar os embates de
opinião, os desafios que osjovens
enfrentarão na vida profissional.
No fim, fecham a discussão com
uma revisão dos principais concei-
tos que se aplicam ao caso —mas
não dão, eles mesmos, sua opinião
sobre qual seja a decisão "correta"
sobre o caso. Mesmo porque, já
diziam os antigos, várias estradas
levam a Roma.

A Central de Cases ESPM
No Brasil, várias escolas de ad-

ministração já aplicam o método.
Na ESPM, a "Central de Cases", que
começou a redigir casos em 1999,
foi recentemente reestruturada, em
linha com a evolução de sua estra-
tégia acadêmica, para estimular o
uso do método do caso de forma
sistemática. A missão da Central é
treinar os professores na redação e
aplicação de casos, conscientizar os
alunos da importância do método
para seu futuro profissional e intro-
duzi-los no sistema apropriado de
estudo e obter de empresas coope-
ração, com problemas, informações
e autorização para uso de casos em
sala de aula.

Essa cooperação das empresas
é essencial. Casos redigidos ape-
nas com base em notícias e artigos
não permitem a construção de um
verdadeiro case study. Por outro

lado, os casos devem ser tratados
com independência; é preciso que
enfoquem os desafios e problemas
das empresas.

A Central de Cases ESPM, desde
2005, gera cerca de 20 casos por
ano e a meta é aumentar considera-
velmente esse número. Para isso, a
Central coopera com os professores
das diversas unidades da Escola, em
São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre, tanto na graduação como
na pós-graduação, para treinar os
professores de todas as disciplinas
na redação de casos e aplicação do
método em classe.

Desde 2005, a Central também
apresenta aos calouros (ou "bichos",
como são chamados em São Pau-
lo) as vantagens do método -e um
treinamento inicial no sistema de
estudo necessário a seu melhor
aproveitamento. Para alcançar esse
objetivo, a Central de Cases tem tido
a colaboração preciosa da ESPM Jr.,
empresa prestadora de serviços de
administração gerida pelos próprios
alunos de administração, e da Agên-
cia ESPM, provedora de serviços
de comunicação igualmente gerida
pelos alunos, nesse caso, da área de
comunicação.

Um fator importante tem sido
o concurso anual de casos. Grupos
de até cinco alunos competem pelo
prêmio oferecido ao grupo que, no
entender de um júri de professores,
solucione melhor um caso redigido
especialmente parao'concurso. Nas
duas últimas edições, os casos se ba-
searam em problemas reais -ainda
sem solução- da Ipiranga Química,
que patrocina o concurso com os
dados para o case e um generoso
prêmio para os vencedores.

Os quase 60 cases da Central de
Cases da ESPM estão disponíveis no

A cooperação das empresas é essencial.
Casos com base em artigos não permitem
a construção de um verdadeiro estudo
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site www.espm.br para estudantes ou
professores de qualquer faculdade.
E uma contribuição da ESPM à me-
lhoria do ensino de administração
e comunicação no Brasil. Confira
a seguir alguns exemplos de casos
recentes:

Cartona — Uma empresa que
guarda emoções, de Márcia Por-
tázio e Paulo Campos. Relata-se o
processo de sucessão da segunda
para a terceira geração da empresa,
discutem-se o processo de gestão
compartilhada adotado pelos her-
deiros e quais os desafios atuais da
empresa.

Fox - Pesquisa como instrumen-
to de inovação, de lone Almeida,
com a colaboração de Rosilene
Marcelino. Ilustra-se o uso estraté-
gico do ferramental de pesquisa de
marketing no desenvolvimento e no
lançamento de um novo produto,
além de sua utilização no monito-

ramento do produto ao longo do
tempo e na descoberta de novas
oportunidades.

Meggashop, de Rosilene Mar-
celino, sob orientação de Ricardo
Pastore. Apresenta-se a intenção
da Rede Meggashop de tornar-se a
melhor rede de outlet do Brasil, não
apenas pelos preços baixos, que é
commodüy no modelo outlet, mas tam-
bém pelo ambiente convidativo e,
principalmente, pela qualidade nos
produtos ofertados e nos serviços
prestados. Nesse contexto, o aluno
é convidado a propor um composto
varejista para a rede.

Roullier Fertilizantes - Alcan-
çando a diferenciação em commodi-
ties, de Artur Vasconcelos. Mostra-se
como a Roullier, empresa francesa
que iniciou atividade no Brasil no
final da década de 1990, conseguiu
se diferenciar e ter bons resultados
pela pesquisa e lançamento de pro-

dutos inovadores e, principalmen-
te, pela formatação de um modelo
diferente de relacionamento com
o cliente.

Samsung Experience, de Gisela
Turqueti. Descreve-se a estratégia
da empresa de criar um espaço ino-
vador e sofisticado que proporciona
a experiência e a interação do con-
sumidor com os lançamentos mais
recentes da marca.

STB - Student Travei Bureau,
de Artur Paiva de Vasconcellos e
Carlos Eduardo Palhares André.
Conta-se a trajetória da construção
da marca STB em Porto Alegre.
Inserido numa competição frag-
mentada e com pouca diferencia-
ção, o STB mostrou que é possível
estabelecer vantagens e gerar visi-
bilidade para uma marca mesmo
nesse contexto e com pouca dis-
ponibilidade de investimentos em
comunicação.

Sucos Fazenda São Pedro, de
João Osvaldo Schiavon Matta. Esse
caso fictício explora a difícil decisão
de crescer ou não de uma empresa
familiar que, levada pelo sucesso de
seu principal produto, vê-se em uma
encruzilhada: aventurar-se em outro
mercado ou não. A decisão a ser to-
mada envolve produção, marketing,
setor de vendas, área financeira e
recursos humanos.
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