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EMI dá início a seus cursos, que têm preços semelhantes aos de Harvard. A definição de justiça 
nem sempre é tratar a todos de modo idêntico. Para muitos teóricos do direito, fazer justiça é 
tratar de modo diferente os desiguais na medida em que se desigualam. Essa lógica também se 
aplica às empresas e está na raiz das razões que explicam porque algumas companhias são mais 
bem-sucedidas que outras. "O sucesso de uma empresa pode ser explicado pela sua capacidade 
de estabelecer um campo de valor nas suas relações com os clientes e com outras empresas com 
que se relacione na cadeia produtiva", explica o presidente do Instituto de Marketing Industrial 
(IMI), José Carlos Teixeira Moreira. Como estabelecer esse campo de valor será a principal missão 
da recém-inaugurada Escola de Marketing Industrial (EMI).  
 
Fundado há 20 anos, o IMI é o resultado formal de reuniões que começaram bem informais. 
"Naquele tempo se sabia muito pouco sobre marketing para consumidor e menos ainda sobre as 
relações entre empresas", diz Moreira, um engenheiro que virou homem de marketing e hoje é 
consultor e professor. "Por isso, passamos a nos reunir para discutir e estudar processos de 
evolução do relacionamento entre empresas." A definição de marketing industrial corresponde à 
de business to business, expressão que, nos últimos anos, passou a ter uso freqüente para 
designar as relações entre empresas.  
 
Moreira destaca que nessas discussões surgiam idéias e tendências inovadoras no exterior que 
ainda eram inéditas na realidade industrial brasileira. "Nas reuniões, esses conceitos eram 
compartilhados entre executivos de diversas áreas, que os aplicavam em suas empresas e, num 
segundo momento, relatavam os resultados", completa.  
 
Aclimatar e difundir tendências internacionais continuam sendo objetivos do IMI. Bem como 
estudar e disseminar conhecimentos e práticas de marketing industrial e analisar e desenvolver 
experiências empresariais brasileiras. No Banco de Pensamento e Criação de Conhecimento do IMI 
estão: o vice-presidente da Shell Brasil, Alex Carneiro; o diretor da Votorantim, Antonio Ermírio 
de Moraes; diretor da 3M do Brasil, Benedito Dalbieri; diretor da Método Engenharia, Fernando A. 
Ferreira; diretor da Basf, Francisco Pascoal; gerente de treinamento de pessoal da rede 
Volkswagen do Brasil, Wolfgang Mathias Pfeiffer.  
 
O conhecimento acumulado pelos membros do IMI resultou na criação da Escola de Marketing 
Industrial, que fica em São Paulo. "O próprio prédio traduz os conceitos que vamos aplicar", diz 
Moreira. Cada uma das salas conta com um espaço de apoio para discussões em grupo e/ou para 
a realização de exercícios práticos. As salas foram batizadas com os nomes de princípios que os 
membros do IMI dizem acreditar serem fundamentais para o sucesso das empresas, as quais são 
definidas por eles como agentes fundamentais do progresso e da riqueza social. "Para alcançar 
reconhecimento e mérito, uma empresa deve ser útil, o que na nossa visão significa criar valores 
que façam com que ela seja reconhecida a preferida em seu mercado."  
 
Na definição do consultor, que já ministrou cursos na Kellogg University, nos Estados Unidos, para 
construir seu campo de valor uma empresa deve gravitar no centro de uma constelação de 
valores basilares. O primeiro é manter seu cliente satisfeito, o segundo é evoluir deliberadamente 
(investir em modernização, desenvolver novos produtos, otimizar processos, etc), o terceiro seria 
usar recursos de maneira produtiva (empresas predadoras não têm credibilidade), atrair e manter 
talentos (evitar a mão-de-obra que não participa, freqüenta) seria o quarto, o quinto valor a ser 
desenvolvido pela empresa é mostrar que seu lucro é admirável e merecido aos olhos da 
sociedade, o sexto é mostrar uma cultura ética exemplar e o sétimo "mandamento" seria manter 
relações significativas com clientes, colaboradores e acionistas.  
 
 
 



Na escola, cada valor corresponde a uma sala. Inaugurada no final de março, a EMI já está com 
as inscrições abertas e segundo a administração da entidade a procura por seus cursos tem sido 
bastante intensa. Até o processo de inscrição nos cursos obedece a uma lógica própria. O 
candidato a aluno assiste a uma apresentação sobre o que é a escola e sua estrutura. Em uma 
entrevista, o perfil do aluno será definido e só a partir dessa avaliação o candidato será 
encaminhado para os cursos. A escola só abre 120 vagas por ano.  
 
A duração dos cursos corresponde a melhor didática possível para o assunto que contempla. Em 
alguns, o aluno tem uma semana de aula alternada com três semanas de intervalo que podem ser 
aplicadas no desenvolvimento prático de princípios discutidos em aula. O preço dos cursos 
também só é divulgado na hora da confirmação da matrícula, depois do processo de seleção e 
aconselhamento sobre que curso é o mais indicado para o aluno. A única referência que Moreira 
dá sobre o custo é "O preço é similar aos dos cursos semelhantes no Ensead (França), na Kellogg 
University ou em Harvard."  
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