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Algumas empresas estão procurando estudantes para ajudá-las a aprender. 
 
Algumas das melhores escolas de administração dos Estados Unidos começaram a se unir a 
empresas como Urban Outfitters Inc. e Green Mountain Coffee Roasters Inc. para criar 
programas em que os estudantes assumem o papel de consultores - a um custo mínimo ou até 
de graça para as empresas. 
 
Os estudantes podem colaborar na identificação de alvos de aquisição, analisando a viabilidade 
de um segmento de mercado ou criando um plano de negócios, entre outros temas, dizem 
diretores dos cursos. Na Faculdade de Administração Tuck, da Universidade Dartmouth, e na 
Escola de Administração Kelley, da Universidade de Indiana, esses programas são gratuitos; 
outras faculdades cobram das empresas de US$ 50.000 a até US$ 80.000. 
 
"Fornecemos vários professores e destinamos um número de estudantes de MBA maior que o 
que muitas consultorias de verdade dedicam", disse Jonathan Frenzen, que dirige um 
programa como esses na Faculdade de Administração Booth, da Universidade de Chicago. "As 
despesas da faculdade para fazer isso são relativamente significativas." 
 
A Green Mountain Coffee enviou estudantes da Tuck para a Nicarágua, onde desenvolveram 
estratégias de negócios para melhorar a qualidade e a produção do café na fonte. "Isso terá 
um impacto na qualidade, no sabor de cada xícara (...) e no volume de café colhido [pelos 
produtores]", disse Rick Peyser, do departamento de responsabilidade social da empresa. 
 
Enquanto alguns programas ou laboratórios de negócios como o da Booth existem há décadas, 
outros têm apenas um ano de existência. As equipes variam de tamanho, de 40 estudantes na 
Faculdade de Administração Hass, no campus de Berkeley da Universidade da Califórnia, a 5 
pessoas na Sloan, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mais conhecido como MIT. Os 
programas costumam levar entre três e seis meses. 
 
David Slump, presidente da divisão de equipamento de som da Harman International Inc., 
descreve-se como um "cliente contumaz". Ele já trabalhou com estudantes da Booth para 
examinar e pesquisar um modelo de previsões, possibilidades de aquisições e o potencial de 
reposicionamento de uma marca, tanto na época em que trabalhou na General Electric Co. 
como na Harman. 
 
Slump descreve o programa como "acelerador" que propicia um retorno enorme para os 
recursos investidos. "Provavelmente você não tem os recursos internos para analisar tudo sob 
uma nova perspectiva diariamente", disse ele. "As decisões difíceis tendem a precisar de mais 
análise." 
 
Embora já tenha trabalhado com consultorias, Slump diz que esses projetos diferem muito dos 
trabalhos de faculdade, que geralmente não tem a mentalidade de "sala de guerra" das 
diretorias de verdade. 
 
Bill Griesser, do Wells Fargo & Co., descobriu que a diversidade de experiências dos estudantes 
da Hass foi valiosa - muitos nunca tinham trabalhado na área financeira -, algo diferente do 
que o banco obteria de uma firma de pesquisa ou uma consultoria. 
 
Ron Kruse, que administra cadeias de suprimento na EnerNOC Inc., colaborou com estudantes 
da Sloan para desenvolver uma ferramenta para o setor. Segundo ele, os estudantes "chegam 
com um olhar renovador". Eles enxergam coisas que as pessoas que trabalham no projeto 
diariamente "pararam de perceber ou têm vergonha de apontar". 
 
A ferramenta de planilhas criada pelos estudantes "permite análises poderosas", disse Kruse. A 
EnerNOC vai usá-la para avaliar e criar armazéns de terceiros. 
 



Às vezes os projetos vão parar na gaveta. Estudantes da Wharton ajudaram a Urban Outfitters 
a analisar iniciativas ecológicas, como fontes de energia e embalagens alternativas, disse Amy 
Dorra, gerente sênior de marketing. No momento, a colaboração foi parar no limbo. "Vai 
demorar um pouco para processar essa informação e realizar as discussões para determinar 
como podemos prosseguir", disse ela. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez. 2010, Empresas, p. B11. 


