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Professor do IMD vem ao Brasil para falar de marcas e divulgar a instituição.  
Para Dominique Turpin, professor do IMD, o Brasil precisa agregar mais valor a seus produtos e 
fortalecer suas marcas  
 
O fortalecimento das suas marcas é a estratégia que o Brasil precisa adotar para aumentar suas 
exportações. Não adianta apenas criar a marca Brasil - o país precisa ser conhecido pela 
qualidade e valor agregado dos seus produtos. O conselho vem do especialista em marketing e 
estratégia Dominique Turpin, professor da escola de negócios suíça IMD e mentor de empresas 
asiáticas e européias em suas estratégias de exportação.  
 
Turpin esteve no Brasil na semana passada para visitar os ex-alunos da escola e para divulgar no 
país os programas de educação executiva do IMD. Na palestra aos ex-alunos, falou sobre como é 
possível usar a marca para aumentar as exportações. "Eu tenho uma teoria de que a performance 
econômica tem uma relação com o número de marcas conhecidas no país. Se você chegar nos 
Estados Unidos hoje ,e perguntar quantas marcas brasileiras as pessoas conhecem, elas 
provavelmente lhe darão uma lista muito pequena", disse o professor francês ao Valor.  
 
Para ele, o Brasil precisa seguir modelos como o da Coréia - o governo coreano criou uma política 
nacional para as companhias desenvolverem o máximo de marcas para que o país seja 
reconhecido mundialmente por elas até 2010.  
 
Criado em 1990 com a fusão dos centros de educação da Nestlé (Imede) e da Alcan (IMI), com o 
objetivo de preparar a futura geração dos presidentes das empresas suíças, o IMD (International 
Institute for Management Development) conquistou em pouco tempo a preferência do setor 
industrial em todo o mundo. E tem mantido, com a sua estrutura enxuta, o sucesso entre os 
executivos. Nos últimos cinco anos, o faturamento da escola dobrou.  
 
Com turmas pequenas (o MBA tem apenas 90 alunos) e o foco nos cursos executivos feitos sob 
medida para as empresas, o instituto suíço mantém um pé na consultoria e outro no ensino 
tradicional. "Isso requer que você entenda as necessidades dos consumidores, e você só consegue 
fazer isso se tiver uma estrutura enxuta", disse Turpin. "Se você é uma instituição muito grande, 
é muito mais difícil ser flexível de acordo com as necessidades dos clientes."  
 
O campus do IMD é localizado em Lausanne, na Suíça, mas os suíços representam uma minoria 
na escola. Por ter essa vocação industrial desde sua origem, o IMD acabou se diferenciando das 
demais escolas de negócios européias e atraindo profissionais de todos os cantos. Em vez de irem 
para as consultorias ou bancos, quase 70% dos alunos do MBA saem de lá diretamente para as 
fábricas.  
 
O MBA é dividido em cinco princípios: desenvolver uma perspectiva global, ensinar a trabalhar em 
equipes globais, foco na prática, formação de um profissional completo e inovação.  
 
Mas o mestrado representa apenas 5% do faturamento de US$ 60 milhões do instituto suíço. Os 
cursos desenvolvidos especialmente para as empresas são o grande carro-chefe da escola. Cerca 
de 5,5 mil executivos, de 70 diferentes nacionalidades, passam pelos 20 programas de 
desenvolvimento executivo da instituição a cada ano O IMD tem parceria com cerca de 150 
companhias globais e uma estrutura diferenciada: não há departamentos funcionais, hierarquias 
ou títulos.  
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