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Uma das principais instituições de ensino mundial na área de tecnologia, o Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), de Boston, nos Estados Unidos, seleciona anualmente empresas 
de diversos segmentos para usá-las como case de estudos para seus alunos, oferecendo como 
contrapartida o conhecimento dos estudantes de um dos seus cursos de MBA – o do 
Laboratório de Empreendedorismo Global (G-Lab). O programa do G-Lab prevê consultoria 
grátis durante quatro meses. A troca acaba sendo útil e justa, na medida em que as 
experiências culturais, operacionais e administrativas enriquem o conhecimento de ambas as 
partes.  
 
Direcionado a países em desenvolvimento, o programa do G-Lab é focado em empresas em 
franca expansão, com taxas de crescimento constantes. Elas também devem apresentar 
projetos de expansão ou plano de negócios que ofereçam desafios para os estudantes. A 
seleção começa sempre em setembro e a consultoria se inicia no mês seguinte. O G-Lab forma 
equipes, normalmente de quatro pessoas, para propor soluções e atender às demandas das 
companhias, que escolhem os estudantes – e consultores – a partir da análise de currículos.  
 
Por meio de questionários, os alunos mantêm contato com as companhias selecionadas, 
definindo metas e objetivos para o plano de ações que será proposto. Ao todo, são três meses 
de reuniões e consultas via teleconferências e e-mails. Em janeiro acontece a visita in loco, 
quando os estudantes, todos profissionais de grandes empresas norte-americanas, como 
Yahoo!, Microsoft, Google, Goldman Sachs, entre outras, definem os últimos detalhes do 
planejamento estratégico.  
 
“Ao selecionar companhias para participar do G-Lab, procuramos empresas com modelos de 
negócio interessantes e um time de administração excelente”, explica Richard Locke, professor 
de Empreendedorismo e Ciência Política do MIT. Desde 2000 o G-Lab já atendeu mais de 200 
empresas em todo o mundo, sendo 14 brasileiras nos últimos dois anos.  
 
Luiz Affonso Romano, presidente do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização 
(IBCO), vê com bons olhos a iniciativa. “Espero que um número cada vez maior de empresas 
brasileiras participe. A combinação de modelos e experiências de gestão levam a uma 
administração mais eficiente. Além disso, o MIT é uma das instituições de ensino mais 
reconhecidas no mundo, o que dá mais credibilidade ao projeto”, diz.  
 
Para Romano, no entanto, as empresas participantes não podem considerar as soluções 
oferecidas pelos estudantes como verdades absolutas. “Recomendo um pouco de cautela, até 
porque os consultores ainda são estudantes e, embora estejam num dos MBA mais 
prestigiados do mundo, não têm a experiência que se exige para a função. O ideal é trocar 
experiências, procurar aprender e aplicar as soluções que realmente se adequem as 
necessidades momentâneas”, acredita.  
 
Trajetória 
 
Sediadas em Campinas, no interior de São Paulo, a Sensedia, empresa de tecnologia focada 
em Arquitetura Orientada à Serviço (SOA), e a Tele Design, especializada em redes de 
telecomunicações, participaram das edições de 2007 e 2008, respectivamente. Para a seleção, 
ambas elaboraram planejamentos estratégicos de médio e longo prazo para serem executados 
com auxílio dos estudantes do G-Lab.  
 
Fundada em 2002, a Sensedia é especializada na produção e reuso de softwares e 
componentes e possui uma carteira de clientes formada por empresas como Embraer, Datasul, 
Itaú e Nextel, entre outras. Para participar, a companhia paulista apresentou uma proposta de 
internacionalização da marca, com foco inicial nos Estados Unidos. De outubro de 2007 a 
janeiro do ano passado, quando aconteceu a consultoria, os alunos desenharam a atuação da 
Sensedia no mercado norte-americano, o que envolveu planejamento em marketing, 
investimentos e contratações.  



 
Segundo Kleber Bacili, diretor geral da Sensedia, a participação no programa G-Lab veio na 
hora certa. “Desde a criação da Sensedia, tínhamos o objetivo de expandir as operações para 
o mercado norte-americano. A equipe de estudantes nos ajudou bastante. Ela nos apresentou 
uma série de questões que não considerávamos. Percebemos que não estávamos 
completamente preparados para a expansão. Sem eles, a chegada aos Estados Unidos seria 
mais complicada”, diz.  
 
A internacionalização se iniciou no segundo semestre do ano passado. Em setembro, a 
empresa, que já possuía um escritório em São Paulo, abriu uma unidade na Filadélfia. “Temos 
apenas um gestor brasileiro. A equipe de vendas é toda norte-americana. Não demos muita 
sorte na chegada, que aconteceu no olho do furacão. O mercado continua turbulento, mas já 
há empresas interessadas em nossos produtos”, diz Bacili, que vê com otimismo 2009.  
 
“Encerramos 2008 com um crescimento de 61% em faturamento ante 2007. Mesmo com a 
crise, a meta é crescer 180% este ano. Vendemos soluções de TI voltados para redução de 
custos, produtos com bastante apelo nas circunstâncias atuais. Além disso, o otimismo é 
grande com a operação nos Estados Unidos”, acredita.  
 
Para o executivo, o intercâmbio de culturas gerenciais e experiências administrativas foram os 
maiores benefícios adquiridos durante o programa. “A equipe de alunos era formada por três 
norte-americanos e um indiano, todos de grandes empresas, como Google e Microsoft. Em 
janeiro, quando a equipe esteve na empresa, foi um mês especial, pois estivemos mais 
próximos. Foi enriquecedor ver de perto como trabalhavam. Posso dizer que o mesmo vale 
para eles”.  
 
Embora o aprendizado tenha sido valioso, Bacili não acredita que exista uma lacuna muito 
grande de conhecimento entre brasileiros e os alunos do G-Lab. “Tirei muito proveito da 
experiência, mas o gap entre nós não é tão grande quanto se pensa. No entanto, o 
profissionalismo deles chama a atenção, em especial a capacidade de transformar tudo em 
negócios e a preocupação com todos os detalhes”, diz.  
 
Tele Design 
 
Há 13 anos no mercado de telecomunicações, a Tele Design foi selecionada na edição do ano 
passado. Segundo Humber Kapor, diretor-executivo da companhia, a participação no programa 
da G-Lab foi muito proveitosa. “Apresentamos uma proposta de reposicionamento de mercado, 
pois desejamos dar novos rumos à trajetória da empresa. Criamos um plano de negócios a 
longo prazo, em que uma das principais medidas é atrair novos investidores. O auxílio deles foi 
muito importante, mas a consultoria também nos fez enxergar que estávamos no caminho 
certo”, diz.  
 
Para Kapor, a combinação entre as características da empresa com o perfil dos estudantes deu 
muito certo. “A equipe era formada por quatro norte-americanos, oriundos dos mercados 
financeiro, telecomunicação e marketing. A troca de experiências foi muito positiva, pois as 
diferenças culturais, operacionais e administrativas entre nós era muito grande. Enquanto eles 
são muito objetivos e especialistas, nós somos mais generalistas. Acho que a combinação 
acabou dando certo”, avalia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 mar. 2009, Seudinheiro, B-14.   


