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Pela segunda vez, o Grupo Meio & 
Mensagem reuniu no campus da 

Universidade de Stanford, no Vale do 
Silício (EUA), alguns dos principais exe-
cutivos de marketing do Brasil para o 

Educação ExEcutiva

Inovação e prática
Pela segunda vez, Grupo Meio & Mensagem e Universidade Stanford levam 
profissionais brasileiros para uma jornada de atualização no Marketing Network Brasil 

Marketing Network Brasil Knowledge 
Tour. O curso promoveu, de 4 a 9 de 
agosto, debates e seminários que atu-
alizam conceitos de estratégia e inova-
ção visando o cotidiano das empresas. 

“O Vale do Silício inspira o empreen-
dedorismo”, diz Marcos Angelini, vice-
-presidente de home care da Unilever, 
resumindo a experiência. “Se você so-
mar o PIB das companhias de Stanford, 
ela seria a décima potência econômi-
ca do mundo”.

Não por acaso a universidade é par-
ceira do Grupo Meio & Mensagem no 
projeto, que busca a imersão em con-
ceitos como liderança estratégica, cul-
tura organizacional, design thinking, 
gestão de inovação e vantagem com-
petitiva. “Foi excelente, acima das mi-
nhas expectativas”, conta Rubens Fer-
reira Passos, diretor presidente da Tili-
bra. Segundo o executivo, os destaques 
do programa foram a seleção de temas 
e o corpo docente. “Destaco as aulas 
de William Barnett, Charles O’Reilly e 
Hayagreeva Rao. Não só pela riqueza do 
conteúdo, mas também a capacidade 
de transmitir o conteúdo para a classe, 
foi muito alto”, diz Passos. Além deles, 

também lecionou o professor Robert 
Burgelman, diretor executivo do Stan-
ford Executive Program e integrante do 
conselho da Shop.com.

“O brilhante do curso é que podemos 
conhecer o que há de mais inovador 
sobre determinado assunto, depois de 
ser vastamente pesquisado pelos pro-
fessores”, afirma Angelini, que relata 
ter tido primeiro contato com design 
thinking – o conceito trabalha no de-
senvolvimento planejado de inovação 
e foi criado em Stanford. Passos ressalta 
as informações sobre gestão de cultu-
ra corporativa: “Normalmente, as em-
presas estão muito focadas em resul-
tados e números, mas os gestores de-
vem aprender a ter outro olhar sobre a 
cultura do escritório”. A governança de 
recursos humanos e um novo olhar so-
bre valores e regulamentos corporativos 
podem atribuir uma vantagem compe-
titiva antes impensada. “É algo do qual 
costuma se falar muito, mas se faz pou-
co”, diz Passos.

Rede de contatos
Para o diretor da Tilibra, as ativida-

des de networking também foram es-
senciais para garantir um bom ambien-
te de aprendizado. “Um lugar excelen-
te, com gente simpática e ótima comi-
da, só poderia agregar. Foi uma semana 
muito boa”, comenta Passos. Seu cole-
ga da Unilever sentiu-se especialmen-
te recompensado por ser um argentino 
e com um ano e meio de vida no Brasil. 
“Poder estar em contato com um grupo 
tão diverso, composto por profissionais 
de empresas distintas, foi enriquecedor”, 
conta. Além deles, mais de 30 executi-
vos estiveram na comitiva. 

A viagem foi patrocinada por um gru-
po de 13 empresas – cinco a mais que a 
primeira edição. Neste ano, as cotas fi-
caram com TV Globo (máster), Agên-
ciaClick Isobar, Disney Media, ESPN, 
Globosat, Google, Grupo RBS, Grupo 
Troiano, Lew’Lara\TBWA, Loducca, Me-
tro, SBT e Turner. 

Durante seis dias, curso promoveu debates e palestras que abordaram novos conceitos e cases inspiradores

Flávia Molina, da Nokia, fez parte da comitiva composta por mais de 30 executivos

Liderança estratética, design thinking e vantagem competitiva estiveram entre os temas Atividades de networking complementaram o programa e estimularam aprendizado
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1573, p. 33, 19 ago. 2013.




