
Produto sai da aula para a loja 
Luiz Silveira 
 
A rede de comida italiana rápida Spoleto tem um problema: suas lojas ficam vazias entre as 
15h e as 19h, quando pouca gente costuma escolher uma casa de massas para comer. O 
relógio dos custos fixos não para de andar só porque não há fila no balcão, e os ingredientes 
dos molhos das massas continuam lá.  
 
No segundo semestre, a questão pode ser resolvida, graças ao forte envolvimento da rede com 
a área acadêmica e ao esforço de um grupo de alunos do CBA em Marketing do Ibmec-RJ. O 
trabalho prático apresentado por esse grupo na conclusão de sua pós-graduação foi um 
produto para o Spoleto: um sanduíche, que atrairá clientes aos restaurantes entre almoço e 
jantar e que, de quebra, ainda utiliza os mesmos ingredientes básicos dos molhos que a casa 
já oferece. O nome escolhido do produto é Pane Romano.  
 
"Neste momento temos em andamento 27 projetos de pesquisa com instituições de ensino de 
todo o País", diz a diretora de marketing da rede, Jacqueline Lopes. "Nossos sócios são 
empreendedores, e querem perto de si também outros empreendedores", explica ela, 
reconhecendo que não é fácil para uma empresa abrir as portas e estratégias para estudantes.  
 
Para a publicitária Amanda Lichtenfels Ribeiro, uma das alunas do grupo e funcionária do 
Spoleto, tanto os estudantes quanto a empresa saíram ganhando muito. "Para mim, foi 
importante aplicar na prática os conhecimentos do curso. Para lançar um produto, não se pode 
pensar apenas na campanha - que é no que sempre tive experiência. Aprendi a fazer todo um 
processo maior, com estudo de viabilidade, de formação de preço, entre outros fatores", 
exemplifica ela.  
 
O CBA é uma pós-graduação lato sensu voltada para um público mais jovem que o MBA, e com 
menor experiência profissional. "Por isso, nosso CBA sempre busca desenvolver o espírito 
empreendedor dos alunos. O projeto desenvolvido ao longo do curso é a oportunidade de 
aplicar, em paralelo com as aulas, o conteúdo de cada uma das disciplinas", detalha o 
coordenador do programa de CBA do Ibmec-RJ, Eduardo Pitombo. Além do sanduíche  
 
Entre o início do projeto e o lançamento do Pane Romano, terá decorrido cerca de um ano e 
meio. Segundo Jacqueline, todas as fases do lançamento de produto foram seguidas à risca, 
até para que os alunos pudessem aplicar todos os conceitos aprendidos em sala de aula.  
 
Apesar do longo tempo, ajudou o fato de Amanda já trabalhar na área de marketing do 
Spoleto. "Por já trabalhar na empresa, conhecia melhor as deficiências que precisavam de 
projetos como o nosso. Mas o grupo todo, de cinco pessoas, foi recebido pelo presidente da 
rede para apresentar o projeto e ouvir ideias importantes", explica Amanda, que concluiu o 
CBA no início do ano.  
 
Carreira  
 
Além da experiência adquirida pelo trabalho em si, um projeto prático como o desenvolvido 
pelo grupo de Amanda aumenta a visibilidade dos estudantes no mercado, e pode render bons 
contatos - quem sabe até um emprego. "Um retorno importante que temos desses projetos 
com instituições de ensino é poder contratar alunos de destaque".  
 
Amanda foi promovida de coordenadora a gerente de marketing, "não só pelo projeto, mas ele 
aumentou minha visibilidade na empresa". E um de seus colegas de grupo foi contratado hoje 
está no México trabalhando na abertura da rede Spoleto no país.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Escola de Negócios e 
MBAs, p. F1-F4. 


