
Uma das instituições de ensino
mais importantesdomundo, aUni-
versidade de Harvard, nos Estados
Unidos, tem atraído cada vez mais
brasileiros que ocupam acadeirada
presidênciaparaocursoqueévolta-
do especificamente para eles. Des-
dea fundação do programa ‘Owner
and President Management Pro-
gram’ (OPM) em 1975, 155 executi-
vos brasileiros passaram por lá.
Mas esse número está crescendo.
Atualmente,81CEOsestãoemHar-
vard, sendo 29 para o módulo que
teve início este ano e 52 em turmas
que começaram em 2012 e 2011.

Com uma carga horária alterna-
tiva, distribuída em módulos
anuais que acontecem sempre no
verão e que duram três semanas, o
programa usa o estudo de caso,
em que alunos aprendem com pro-
blemas reais de empresas e discu-
tem soluções, metodologia criada
pela instituição e disseminada nas
escolas de negócio mundo afora.

“É o melhor curso de adminis-
tração do mundo e por isso tem
atraído os empresários brasilei-
ros. O programa é muito rico e ofe-
rece conhecimento de extrema
qualidade para os executivos. Ali
se aprende com o conteúdo, no
ambiente da escola e com os pró-
prios alunos, vindos de várias par-
tes do mundo”, explica Magnus
Arantes, presidente do HBS Alum-
ni Angels of Brazil, clube de ex-
alunos da universidade com 14 se-
des, em nove países. Para ele, a re-
lação com Harvard é intensa e o
conhecimento adquirido na insti-
tuição torna-se essencial para o
crescimento dos negócios.

Não por acaso os gestores brasi-
leiros que ocupam o topo da pirâ-
mide corporativa citam o OPM co-
mo fonte de novos conhecimen-
tos em gestão, além de amplia-
ção de networking — item essen-
cial para fomentar novas parce-
rias de negócios. Até porque dois
dos primeiros executivos a se sen-
tarem nos bancos do curso são
ainda hoje benchmark para o em-
presariado brasileiro: Carlos Sicu-
pira, em 1984, e Marcel Telles,
em 1985. Com passagem pelo Ga-
rantia hoje, ao lado de Jorge Pau-
lo Lemann, são os controladores
da Inbev, entre outros negócios.

Seletivo, não é fácil garantir
uma cadeira no curso. Para estu-
dar com professores renomados,
como John Davis e Linda Apple-
gate, é necessário cumprir al-
guns requisitos, além dos já espe-
cificados no nome do programa.
O OPM é reservado apenas para
gestores já consolidados no mer-
cado e em empresas com fatura-
mento anual de pelo menos US$
10 milhões. Os candidatos de-
vem estar ativamente envolvidos
na gestão do negócio e manter
participação significativa na em-
presa. Histórias de sucesso na
carreira se multiplicam entre os

CEOs brasileiros que passaram
pelo OPM. Bernardo Bonjean,
presidente e criador da startup
Avante.com, decidiu estudar ali
e voltou para o Brasil com gran-
des ideias. Hoje, a empresa de
crédito pessoal online oferece
uma alternativa à burocracia
dos bancos e financeiras. A von-
tade de empreender, além de in-
vestir em um novo negócio, nas-
ceu em sala de aula, durante o

programa. “O OPM foi uma gran-
de experiência e marcou uma
grande transição na minha car-
reira. Quando resolvi me aventu-
rar em Harvard estava em outra
empresa e tive vontade de criar
o meu negócio. Minha maneira
de pensar a gestão mudou e hoje
posso afirmar que minha empre-
sa alcança, em um mês, o que as
concorrentes demoram um ano
para colocar em prática”, conta.

CEOs brasileiros voltam
às aulas em Harvard
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Cresce a participação de empresários do país no curso exclusivo para proprietários

e presidentes de empresas, o ‘Owners and President Management Program’, nos EUA
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Ainda estou
no primeiro módulo
e já aprendi muito
no OPM. O curso
é prático, intenso
e inteligente, além
de oferecer networking
importante com CEOs
dos cinco continentes”

BenjaminQuadros
Presidente BRQ

Os executivos
brasileiros estão
se profissionalizando
cada vez mais
e o OPM é a melhor
opção do mercado
para aprender com
executivos experientes
de todo o mundo”

MarcioSantoro
Presidente da agência África

O OPM foi um divisor
de águas na minha
carreira. Muita coisa
que fazia na empresa
por instinto, passei a
realizar com firmeza
porque aprendi com os
maiores especialistas
do mundo”

Estatal vende US$ 2,1 bilhões em ativos

BernardoBonjean
Proprietário Avante.com

O maior retorno
que o OPM oferece
é o incomparável
conhecimento
transmitido durante
os três anos.
O investimento vale
a pena e não pode
ser mensurado”

AnaCouto
CEO Ana Couto Branding

“

Nosso crescimento
é baseado na indicação
dos nossos clientes,
não temos corpo
de vendas. As empresas
e pessoas já imaginam
que é possível trabalhar
com um grande volume
de dados e informações”

“

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda

de ativos que totalizam US$ 2,1 bilhões, dentro do Programa

de Desinvestimentos (Prodesin), previsto no Plano de Negócios

e Gestão 2013-2017. Uma delas, é a alienação de 100% das ações

da Petroquímica Innova S.A. (Innova) para a Videolar S.A. e seu

acionista majoritário, pelo valor de R$ 870 milhões (US$ 372 milhões).

De acordo com dados de Har-
vard, CEOs dos setores de servi-
ços, imóveis, construção civil, tec-
nologia, comunicação, farmacêu-
tico e de energia se misturam a
centenas de empresários de todos
os continentes, que buscam ali o
conhecimento para fazer a diferen-
ça no mercado. Aluna do primeiro
módulo do curso, Ana Couto, da
‘Ana Couto Branding’, destaca
que o interesse dos brasileiros pelo
curso reflete o bom momento do
Brasil no cenário internacional.

“ O mercado brasileiro está ca-
da vez mais global e precisa
acompanhar as tendências inter-
nacionais. Somos a oitava econo-
mia do mundo, nossas marcas
competem globalmente e nós,
empresários, precisamos estar
preparados para mudanças. Ex-
periência é o primeiro passo para
ter um negócio realmente com-
petitivo e o OPM oferece forma-
ção em gestão, liderança, contro-
ladoria de recursos, competên-
cia financeira, política e econo-
mia internacional. ”, explica.

“

VladimirMotta
Gerente da Stone Age

“

“

Divulgação

O negócio da Stone Age, a oferta
de soluções baseadas na tecnolo-
gia Big Data, é considerada uma
das ferramentas de inovação
mais badaladas pelas corpora-
ções nos últimos tempos. Apesar
disso, a empresa brasileira ainda
recorre a uma das estratégias de
marketing mais antigas do merca-
do: a indicação de seus clientes.

“Nosso crescimento é fortaleci-
do pela indicação dos clientes, não
temos um corpo de vendas”, diz o
gerente dePlanejamento Estratégi-
co da companhia, Vladimir Motta.

Com faturamento de R$ 20 mi-
lhões em 2012, aumento de 33%
em relação ao ano anterior, e
uma carteira formada por gran-
des empresas de telecomunica-
ções, bancos e operadoras de car-
tão de crédito, além de órgãos do
governo, a companhia vê nos se-
tores segurança, seguros e varejo
grande potencial de crescimento
na utilização de suas tecnologias.

“A demanda tem aumentado ra-
pidamente”, completa o sócio-ge-
rentedaempresa,RodrigoCordeiro.

No primeiro semestre do ano, a
companhia cresceu 17% ante o
mesmo período do ano passado.
Para os executivos, o Big Data é
importante para que as empresas
mantenham seu reservatório de

informações e consigam geren-
ciar um grande volume de dados.

Entre as vantagens competiti-
vas da Stone Age, eles citam o
uso de uma tecnologia própria,
que garante melhor desempe-
nho, personalização das solu-
ções de acordo com o cliente, ra-
pidez e facilidade de utilização.

“Buscamos atender às necessi-
dades dos clientes”, explica Cor-
deiro. “A nossa tecnologia vem
sendo desenvolvida há 28 anos”,
declara Fernando Guimarães,
coordenador de software.

Totalmente nacional, a Stone
Age ensaia os primeiros passos
rumo à internacionalização,
com clientes nos Estados Uni-
dos e no México.

“Fomoslevadosporoutrosclien-
tes”, declara Motta. “Não tínhamos
meta de chegar a outros países, mas
estes mercados se mostraram inte-
ressantes”, acrescenta Cordeiro.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

O OPM NA OPINIÃO DE QUEM FEZ O CURSO:

MichaelWeymouth AndréLuizMello

Stone Age faturou R$ 20
milhões em 2012 e, graças
a indicações, conquistou
até clientes no exterior

Deáreas tãodiferentescomo branding, publicidade,
serviços financeirosou tecnologiada informação,
alunoseex-alunoscontamcomofoiaexperiência

FotosDivulgação

PETROBRAS

Cordeiro,MottaeGuimarães: a tecnologiaprópria éodiferencial

Empresa de Big Data
cresce embalada pelo
velho boca a boca
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,19 ago. 2013, Empresas, p. 12-13.
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