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Prefácio
Carla Campana, Patricia Guarnieri

Os livros-texto e os casos de ensino estão no centro do modelo de ensino e aprendizagem em
Administração desenvolvido nos Estados Unidos, de onde se espalharam para todo o mundo. A
partir de uma perspectiva histórica, podemos dizer que o uso de casos é uma tradição nos cursos
de Administração, mas, se levarmos em conta as características do Brasil, da educação superior
brasileira e suas especificidades regionais, o uso de casos também pode ser considerado inovador,
quando se entende inovação por aquilo que não é costumeiro em um determinado contexto ou
quando se considera a apropriação e a reconstrução do novo através da lente da realidade local.

Como tradição ou como inovação, os casos de ensino são instrumentos valiosos na formação em
Administração, uma vez que são capazes de colocar estudantes diante de desafios profissionais reais.
Sem necessariamente sair da sala de aula, os elementos narrativos e os desafios apresentados nos
casos são capazes de envolver e mobilizar estudantes, promovendo experiências de aprendizagem
significativas. Isso sem mencionar os casos que contam com múltiplos recursos como áudio, vídeo,
simulação e outros que foram paulatinamente enriquecendo essa técnica pedagógica. Ainda maior
é a contribuição quando discentes e docentes são envolvidos na elaboração de tais casos, seguindo
uma metodologia que propicia que estudantes se sintam motivados(as) a questionar práticas no
cotidiano das organizações, ao mesmo tempo em que aprimoram sua capacidade de comunicação,
e que docentes revisitem a forma de abordar conceitos discutidos em sala de aula e incentivem a
construção coletiva.

Apenas pelo exposto já seria de se exaltar a iniciativa da Casoteca ADM – repositório aberto, digital e
gratuito de casos de ensino autorais e tutoriais – coordenada pela professora e doutora Helena Costa,
na Universidade de Brasília, que organiza nesta publicação uma seleção de textos de lá provenientes.
Mas, ainda há outras características a pontuar, visto que a Casoteca ADM apresenta características
qualitativamente distintivas que superam as limitações relacionadas ao uso do método do caso, sendo
a primeira delas a barreira de acesso a casos de boa qualidade, uma vez que seu repositório é aberto,
digital, gratuito de acesso online livre e com material cuja qualidade tem potencial para surpreender
as pessoas mais exigentes.

Outra limitação frequentemente associada aos casos de ensino é a discrepância entre a realidade
apresentada no caso e a do local. Quem tiver essa preocupação encontrará nesta publicação casos
totalmente adaptados à realidade brasileira, abordando, entre outros temas, marketing digital em
uma empresa de porte médio; a alavancagem de um novo negócio; e a capacitação de jovens
profissionais. E mais: casos que trazem como contexto a realidade que estudantes possivelmente
estão vivendo neste momento, por exemplo, nas empresas juniores, facilitando com que os(as)
aprendizes possam se projetar nos personagens dos casos com maior facilidade.
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Ainda sobre os dilemas apresentados nos casos que compõem essa publicação, estes convidam
os(as) estudantes a considerarem diferentes perspectivas e não apenas a de CEO e de acionista. Um
exemplo no qual esse ponto é evidente é o caso Discurso ou Realidade? A gestão da diversidade
em uma empresa júnior no qual uma das perguntas para debate é como promover e facilitar
a participação de grupos minorizados na empresa júnior analisada, levando em consideração a
realidade das universidades brasileiras. Ou ainda, se o posicionamento em relação à responsabilidade
social e ambiental de um grupo especializado em criar diamantes em laboratório está sendo capaz de
persuadir seu público-alvo, como aparece no caso Diamantes são eternos: dilemas de posicionamento
de uma marca de luxo. São temas que preparam os(as) discentes para as demandas do século 21 e
para o futuro da Administração, à medida em que incorporam, com a ajuda de docentes, o que há de
mais atual na fronteira dos conhecimentos em cada área, conhecimentos estes que são fundamentais
na formação de administradores e administradoras com senso crítico, capacidade de tomar decisões
em contextos complexos com base em uma visão holística de todo o processo.

Por fim, é necessário reconhecer como os casos aqui reunidos conseguem envolver ainda mais os(as)
estudantes por meio da autoria, compartilhada com colegas e professores(as). Além das múltiplas
habilidades que os casos de ensino são reconhecidamente capazes de oportunizar ao corpo discente,
a autoria acrescenta outras, como síntese, narração, comunicação, pesquisa, negociação, escrita,
criticidade, capacidade de tomada de decisões, criatividade e outras que nem conseguimos prever.

Com o intuito de apoiar docentes que desejem usar casos como estratégia pedagógica, a equipe
envolvida na Casoteca ADM ainda prepara tutoriais que auxiliam na elaboração, disseminação e
uso em sala de aula de uma metodologia ativa de aprendizagem que em muito contribui para a
dinâmica das aulas e para o aumento do engajamento de estudantes.

Cabe ressaltar, ainda, o reconhecimento obtido no ano de 2022 pela Casoteca ADM. Além do apoio
do Edital A3M de Aprendizagem no 3º Milênio, promovido pela Universidade de Brasília, mais
recentemente a Casoteca ADM recebeu, com distinção, o Prêmio ANGRAD de Inovação em Ensino
e Aprendizagem em Administração, concedido pela Associação Nacional dos Cursos de graduação
em Administração - ANGRAD.

Tendo em vista tudo o que foi exposto, sem dúvida, a publicação de mais uma edição do livro com
as iniciativas da Casoteca ADM agrega valor ao disponibilizar um conhecimento gerado por meio
do engajamento de discentes e docentes de uma universidade pública federal de forma aberta e livre
a quem possa interessar.

Sobre as autoras

Carla Campana é professora e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento do Ensino e da Apren-
dizagem da FGV EAESP, onde pesquisa práticas inovadoras de ensino-aprendizagem na educação
superior. É doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia da Educação
pela PUC de São Paulo e graduada em Psicologia. Atua no Departamento de Marketing da FGV
EAESP, como professora do Programa Intent: Formação Integrada para Liderança Empreendedora
e em disciplinas voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Coordenou o
Prêmio ANGRAD de Inovação em Ensino e Aprendizagem em Administração (2022).

Patricia Guarnieri é professora associada do curso de Administração da Universidade de Brasília
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(UnB). Atua como professora e orientadora no Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e
do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília (UnB) e curso de
bacharelado em Administração. É Bolsista Produtividade CNPq - PQ2. Seu estágio pós-doutoral mais
recente foi na Università di Bologna - Economia Circular (2019- 2020). É doutora em Engenharia de
Produção pela Universidade Federal de Pernambuco (2009-2012), mestre em Engenharia da Produção
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2005-2006). Lidera o Grupo de Pesquisas e Estudos
Avançados em Logística e SCM (GEALOGS). Coordenou o Prêmio ANGRAD de Inovação em Ensino
e Aprendizagem em Administração (2022)



Apresentação
Helena Costa

Na Casoteca ADM construímos casos originais e contemporâneos, que se somam ao nosso objetivo
de promover um aprendizado aplicado, colaborativo e aplicado, acreditando que isso contribuirá
para a formação de administradores preparados para o presente e para o futuro. Este livro organiza
para você todo o trabalho do ano de 2022.

Desde 2019, produzimos 18 casos de ensino sobre diferentes temas da Administração e mais de duas
dezenas de tutoriais que apoiam aqueles que desejam empregar o método em sala de aula. De acesso
livre e gratuito, ofertamos esses materiais por meio de uma plataforma leve e de fácil navegação.

A Casoteca ADM, apesar de ter apenas três anos de vida, é um projeto que modifica todos nós
ao seu redor. Tenho observado alunos cada vez mais animados para dialogar, mais confiantes
em sua comunicação, mais conscientes de suas perguntas e que revisitam suas escolhas. Tenho
visto professores que se questionam de que forma podem “provocar” (no melhor dos sentidos)
os estudantes a compreenderem novas dimensões dos conceitos que abordam, situando-os em
aplicações reais e temas atuais. Capacidade de tomada de decisões, visão sistêmica e criticidade
são algumas das habilidades que cultivamos a cada debate proporcionado em sala de aula.

Falando da minha perspectiva, como coordenadora deste trabalho coletivo, posso dizer que a atuação
na Casoteca ADM tem me transformado. Cada vez menos acredito que ensino, cada vez mais penso
que, como professora, me cabe facilitar, convidar, conectar pontas, encorajar os espaços de debates.
Indo mais além, tudo isso tem me permitido mudar o modo como interajo com meus estudantes,
ouvindo-os em suas experiências e construindo com eles uma interpretação em que cabem os
conceitos e teorias. Cada vez mais acredito no protagonismo daquele que aprende e que, para isso,
reflete sobre o que já vivenciou, o que sabe e o que não sabe, que tem consciência sobre o que
aprendeu de novo, para que possa lidar com determinada situação.

Durante o ano de 2022, desenvolvemos sete casos exclusivos escritos em parcerias entre professores
e estudantes, com temáticas relacionadas a diversos eixos do nosso curso, tais como Estudos
Organizacionais, Gestão de Pessoas, Estratégia, Marketing e Gestão Pública. Foram abordados temas
atuais entre os quais: processos de mudança, diversidade, empresas juniores, marketing digital,
empreendedorismo, startups, posicionamento de marcas, capacitação online e políticas de regulação.

Ao longo do ano, dedicamos especial atenção a contribuir com as empresas juniores em razão de sua
relevância para a formação de administradores e outros profissionais. Afinal, o método de casos
é uma ferramenta que amplia a possibilidade a troca dentro do movimento empresa junior e o
aprimoramento sobre seus caminhos de gestão. O primeiro caso do livro já tem sido empregado pelo
professor Mário Andrade em turmas do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UnB. Esperamos
que muitos outros casos nasçam com este propósito.
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Além daquilo que fazemos, é importante o modo como temos feito. Construímos casos a partir de
experiências acumuladas em projetos da nossa EJ e com seus ex-membros, que têm encontrado
na Casoteca ADM um espaço de reflexão sobre as experiências que tiveram e que podem agora
registrar e compartilhar com outros colegas, somando à formação de mais pessoas. Escrevemos
casos que dialogam com nossas pesquisas e com experiências profissionais dos nossos autores. Algo
também marcante neste ano é a presença de parceiros como coautores, evidenciando a expansão da
Casoteca em 2022. Temos professores do nosso departamento, de outros departamentos da UnB e a
participação de duas professoras externas, ligadas à Fundação Getúlio Vargas, em diferentes casos,
além de seus estudantes de pós-graduação. Essa troca entre nós foi realmente enriquecedora.

Além disso, construímos 8 tutoriais que abordam o uso do método em sala de aula, inclusive de forma
remota. A partir de perguntas que temos recebido, desenvolvemos materiais de apoio que trazem
passos essenciais para quem deseja começar a aplicar o método. Também cobrimos alguns aspectos
mais específicos na condução dos debates ou na escrita dos casos, frutos de palestras que ofertamos
para colegas de outras universidades e de uma oficina que oferecemos na Semana Universitária da
UnB em 2022.

Para finalizar, 2022 foi um ano especial por diversas razões para a Casoteca ADM. Obtivemos
novamente o apoio fundamental do Edital A3M e da Universidade de Brasília que, por meio de
bolsas estudantis, alimenta iniciativas inovadoras. Fomos apoiados pelo Edital de Extensão da UnB.
Também fortalecemos nossas redes de colaboração. Fundamos nosso Conselho Editorial no qual
colaboram professores da UnB, da UFV e da FGV. Ainda em 2022, fomos premiados com distinção
pelo Prêmio Nacional de Inovação em Ensino e Aprendizagem de Administração liderado pela
ANGRAD (Associação Nacional de Graduações em Administração), um rico processo de reflexão
sobre o que fizemos até aqui e o que ainda pretendemos fazer. Este prêmio, é um reconhecimento
ao nosso trabalho, mas sobretudo, é um estímulo ao nosso crescimento.

Obrigada pelos caminhos cheios de aprendizados que percorremos juntos até aqui. Desejo uma ótima
leitura e, sobretudo, que elas proporcionem ricos debates.

Sobre a autora

Helena Costa é coordenadora da Casoteca ADM, desde sua criação em 2019. É professora Associada
III do Departamento de Administração da Universidade de Brasília.



Parte 1 - Casos
Casos exclusivos e originais para utilizar na aprendizagem em Administração



As Dores de uma Empresa Júnior: por
onde começar a mudança?
Mário de Oliveira Andrade, Helena Costa, Nicole
Alonso, Taíze Carvalho, Isabela Campello, Marina
Accorsi

Resumo

Este caso de ensino destaca a situação atual da empresa júnior E.JUNIOR e como sua presidente
Ana busca solucionar, de forma estruturada e orientada por um experiente consultor, os problemas
e desafios vivenciados pela organização da qual faz parte. Os empresários juniores precisam tomar
decisões e, para tanto, se utilizam de filosofias e ferramentas de gestão, a fim de auxiliá-los. O objetivo
do caso é abordar a Árvore da Realidade Atual como ferramenta para a representação de problemas,
suas causas e efeitos e aplicá-la na proposição de melhorias.
Palavras-chave: Empresa júnior; estratégia organizacional; metodologia de mudança; Árvore da
Realidade Atual.

Abstract

This teaching case highlights the current situation of the junior company E.JUNIOR and how
its president, Ana, seeks to solve, in a structured way and guided by an experienced consultant,
the problems and challenges experienced by the organization. Junior entrepreneurs need to make
decisions and, for that, use management philosophies and tools. The objective of the case is to
present the Current Reality Tree, as a tool for representing problems, its causes and effects and
how it possibly contributes to improvements definitions.
Key words: Junior enterprise; organizational strategy; change management methodology.

Ana e sua trajetória em busca de conhecimento

Há três anos Ana havia ingressado na Universidade de Brasília (UnB) e, por orientação de amigos e
parentes, havia se conscientizado de que, para ter uma boa formação, não bastaria apenas cursar e ser
aprovada nas disciplinas do curso. Seria necessário, para que saísse bem formada da Universidade,
se envolver em atividades e em projetos que essa oferecia. Seria preciso, então, ser proativa, bem
como ter muita iniciativa para que pudesse, assim, extrair o máximo de resultados para o seu
desenvolvimento pessoal e profissional.

Neste contexto, ela descobriu o que era uma Empresa Júnior e ficou encantada com a possibilidade
de um aprendizado aplicado e, sobretudo, com muita autonomia. Isso era algo que Ana havia sentido
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muita falta em seus estudos até chegar à Universidade.
Colegas veteranos do curso explicaram a ela, já na primeira semana de aula, que o conceito
surgiu na França, em 1967. A EJ, como eles chamavam, tinha como objetivo principal propiciar
aos estudantes experiências práticas reais para que pudessem adquirir uma formação de maior
qualidade e significância. Essas EJs fazem parte de uma organização maior chamada Movimento
Empresa Junior, ou MEJ, que tem como missão “formar, por meio da vivência empresarial, lideranças
comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor”.

Ana ficou entusiasmada ao perceber que aqueles estudantes, já na década de 60, tinham consciência
da importância de ampliar e melhorar suas experiências profissionais e, por isso, decidiu que tentaria
uma vaga no processo seletivo da E.JUNIOR, empresa júnior vinculada ao seu curso. Ao longo da
seleção, ficou cada vez mais curiosa pelo MEJ, e aprendeu que, no Brasil, a primeira Empresa Júnior
foi criada na FGV em 1988 e,logo, surgiram novas iniciativas em todo país, que hoje chegam a mais
de 1.500 EJs em mais de 300 universidades (Brasil Júnior, 2022).

Parece que foi ontem essa seleção, Ana pensou. Mas já tinham se passado dois anos daquele momento
em que ela descobriu o universo das EJs. Ao longo deste período, ela atuou como trainee, consultora
de projetos, assessora de vendas e, recentemente, havia assumido a presidência organizacional. Nas
últimas semanas, ela vinha refletindo sobre como poderia, agora com ainda mais responsabilidade,
contribuir para o desenvolvimento da empresa e de seus membros.

Os desafios de Ana e da E.JUNIOR

A Empresa Júnior da qual Ana fazia parte, a E.JUNIOR, havia completado seu quarto aniversário e já
tinha conseguido se estruturar, bem como realizar um número relativamente bom de projetos na área
de seu curso, prestando serviços de qualidade aos seus clientes e promovendo o desenvolvimento de
seus integrantes.
A E.JUNIOR conta com cerca de 30 membros, que se dividem em 6 diretorias:

1. Presidência Organizacional e Institucional;
2. Gestão de Pessoas;
3. Marketing;
4. Vendas;
5. Projetos, e
6. Administrativo-Financeiro.

Quando há projetos em desenvolvimento, os estudantes atuam também como consultores, auxili-
ando no planejamento e na execução, além de atender as demandas do cliente. Cada diretoria possui
um diretor, que é eleito para um mandato de um ano. Geralmente, esses são membros que já atuam
na EJ há algum tempo e, por isso, são mais experientes,além de conhecerem mais profundamente as
atividades ali desenvolvidas.

Para entrar na EJ, os estudantes se inscrevem no processo seletivo anual e, se aprovados, passam
por um período trainee, que dura, aproximadamente, três meses. Durante este período, eles recebem
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treinamento, conhecem a dinâmica da empresa e são capacitados para realizar projetos. Se obtêm
um bom desempenho, são aprovados e passam a atuar como membros efetivos, sendo distribuídos
nas diretorias, conforme a disponibilidade de vagas e o perfil de cada um.

Ana percebeu problemas que lhe geraram preocupações tanto de ordem estratégica, quanto de ordem
operacional. Ela já estava envolvida com a EJ a tempo suficiente para conhecer bem o que estava
funcionando e o que precisava de melhorias. E estava disposta a deixar sua marca nessa trajetória
de consolidação de uma organização na qual ela tanto acreditava. Ela entendia que a quantidade de
projetos poderia ser ampliada em função do mercado em potencial já identificado. Todavia, havia
uma certa dificuldade com o fechamento de contratos. Quanto aos projetos captados pela empresa,
esses vinham apresentando, cada vez mais, atrasos e perda de qualidade.

Quanto aos membros da E.JUNIOR, ela percebida uma falta de comprometimento associada a uma
insatisfação que gerava um elevado nível de rotatividade dos membros da empresa. Isso acarretava
em uma perda do conhecimento sobre como os processos eram realizados, além de não haver tempo
para que os novos membros adquirissem o conhecimento necessário para o bom funcionamento da
EJ e um efetivo atendimento aos clientes.

Ana tinha a impressão de que havia uma relação entre os diversos problemas, mas estava tendo
dificuldades em estabelecer quais eram essas relações bem como definir possíveis soluções às ques-
tões, que aumentavam e prejudicavam o andamento das atividades, além do próprio desempenho
da empresa.

Um consultor encontrado por acaso: mudar é preciso, Ana!

Outra noite, Ana havia chegado em casa, após um dia de estudos e trabalho da E.JUNIOR. Em sua
casa, havia um convidado, amigo de seu pai dos tempos de faculdade. O sujeito era interessante e
se chamava Jonas Rodrigues. JR, como seu pai o chamava, havia trabalhado em grandes empresas
multinacionais e em importantes empresas de consultoria, mas tinha decidido seguir carreira por
conta própria e estava empreendendo com a abertura de uma escola de negócios diferenciada.
A escola buscava orientar seus alunos a conduzirem processos de mudança nas empresas em
que trabalhavam, para isso, utilizava metodologias e ferramentas específicas, que colocavam os
profissionais como os principais atores no processo de mudança.
Após descobrir qual a atividade que JR desenvolvia, Ana não se conteve:

-Que interessante! Essa abordagem funciona só para grandes empresas?

-Não. Funciona para qualquer tipo de organização – disse JR.

-Estamos vivenciando uma série de problemas em nossa empresa júnior. Escassez e baixa
qualidade nos projetos, alta rotatividade de membros, falta de padronização nos processos.
Não sabemos ao certo como buscar soluções e estamos buscando ajuda – continuou Ana.
-Será um prazer ajudar vocês! Já fui empresário júnior e me lembro bem que são muitos
os desafios. E também é imensa a motivação do pessoal ali! Será ótimo poder contribuir,
mas tenha em mente que o processo de mudança com o qual trabalhamos é bem diferente
dos processos de consultoria tradicionais – respondeu JR.
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O consultor, encontrado quase que por acaso, propôs guiar Ana pelo processo com perguntas que
deveriam gerar reflexões nela e em seus colegas. Desta forma, como ele disse, os empresários juniores
poderiam, por si mesmos, estruturarem e implementarem as mudanças necessárias para que a missão
de sua organização possa ser alcançada com maior efetividade.

-Uau! É disso que precisamos – Ana.
-Devo vir a Brasília a cada dois meses, com isso, poderemos conversar rapidamente sobre
o andamento e evolução da sua empresa. Você deve ter em mente que um processo de
mudança deve conter respostas a basicamente três perguntas-chaves: “O que mudar?”,
“Para o que mudar?” e “Como causar a mudança?”. Você deve iniciar suas reflexões a
partir da primeira questão – explicou JR.

JR explicou a abordagem que utilizava para promover melhoria nas organizações nas quais atuava
como consultor. Era baseado no método socrático e combinado com a Teoria das Restrições. O
método socrático, que tem origem devido a Sócrates, conhecido filósofo que viveu no século V
a.C., tinha por característica realizar perguntas para se chegar ao conhecimento. Já a Teoria das
Restrições, também baseada no método socrático, desenvolvida pelo físico e filósofo E. Goldratt,
tem como principal fundamento promover a identificação das restrições do sistema.

A primeira pergunta: “O que mudar?”

Ana concordou com o desafio e se reuniu com alguns membros para discutir a proposta e traçar
um planejamento. Imaginaram que o primeiro passo a ser dado seria reunir toda a empresa e
realizar um brainstorming sobre os problemas que vinham sendo percebidos pelos integrantes da EJ.
Esses problemas seriam as respostas a serem dadas à questão “O que mudar?”, já que deveriam ser
eliminados.

No quadro branco da E.JUNIOR, surgiu uma lista das questões:

1. Dificuldade para conciliar as atividades do curso (disciplinas, projetos, estágios, dentre outras)
com as atividades da empresa júnior;

2. Desmotivação com a empresa e o MEJ;
3. Expectativas não atendidas relacionadas ao desenvolvimento pessoal e profissional;
4. Baixa participação em projetos com os clientes;
5. Sobrecarga de atividades;
6. Falta de tempo para estudar, gerando reprovações nas matérias;
7. Ausência ou reduzido conhecimento para execução dos processos de operação e gestão;
8. Baixo número de projetos prospectados;
9. Dificuldade em prospectar clientes;

10. Poucos inscritos no processo seletivo;
11. Pouco dinheiro em caixa.
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Enfim, parecia haver problemas de todos os tipos e ordens. Ficou claro que havia uma dificuldade
em identificar as relações entre eles e também em quantificá-las. Com a lista das questões obtidas
em mãos somados à vinda de JR para Brasília, Ana tratou de apresentar a lista a ele que, então,
respondeu:

-A lista está muito interessante e realmente cobre uma série de pontos de diversas áreas na
empresa. Procure definir, a partir desta lista e complementando-a com demais problemas,
quais são as causas raízes desses apontamentos.

Ana e seus colegas trataram de pesquisar o significado deste conceito. JR viria novamente para
Brasília em dois meses e os empresários juniores percebiam que não podiam perder tempo. Neste
período, Ana se reuniu com os demais membros da diretoria. Ela estava muito contente e queria
colocar a questão para todos.

-Precisamos, agora, identificar primeiramente quais são as causas-raízes que têm nos
limitado em termos de desempenho – disse Ana.
-O que seriam essas tais causas-raízes? – perguntou Eduarda, a diretora de marketing.
-Acho que são problemas que geram outros problemas – sugeriu João.
-Faz sentido. Sugiro inicialmente que façamos uma pesquisa sobre a definição clara sobre
o que venham a ser causas-raízes – propôs Ana.

Ficou combinado que João, diretor de projetos, iria realizar a pesquisa. Na data combinada, iniciou-
se a apresentação. João explicou que causas-raízes eram aqueles problemas que geram outros
problemas, denominados de efeitos. Os efeitos eram tipicamente os problemas mais visíveis, os
quais, mesmo após eliminados, surgiam novamente. Enquanto as causas-raízes demandam maiores
esforços de análise para serem identificadas. Mas, uma vez identificados e eliminados, o desempenho
da organização certamente melhoraria. João havia ido além em suas pesquisas e descobriu que
havia uma técnica de análise de problemas denominada Árvore da Realidade Atual (ARA) que
tinha por finalidade estruturar problemas e causas com a finalidade de se encontrar as causas-raízes.
Esse diagrama foi desenvolvido por E. Goldratt, um físico israelense, que desenvolveu a Teoria das
Restrições.

Por fim, João então resumiu que a Árvore da Realidade Atual é uma técnica de diagramação de
problemas onde causas e efeitos são estruturados a fim de se identificar a relação existente entre
eles.

Os empresários juniores não perderam tempo. Trataram logo de aplicar a ARA para estruturar os
problemas aos quais haviam listados com a técnica de brainstorm. Perceberam que surgiram novos
problemas e que realmente diversos deles apresentavam uma relação de causalidade entre si, como
pode ser vista na imagem em seguida:
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Figura 1: ARA da E.JUNIOR

As causas-raízes identificadas pela aplicação da ARA foram três:

1. Não há treinamento adequado aos membros;
2. Os processos de negócio da EJ não são estruturados adequadamente;
3. A gestão estratégica apresenta deficiências.

Estas causas-raízes originam os diversos problemas levantados e, uma vez eliminadas estas causas,
os problemas de gestão e operação da EJ poderiam/ ser solucionados.

Ana não via a hora do próximo encontro com JR. Queria mostrar o trabalho desenvolvido e verificar
se estavam no caminho certo. Assim, quando se encontrou novamente com o consultor e apresentou
a ARA desenvolvida, JR a parabenizou e a sua equipe pelo excelente trabalho desenvolvido:

-Vocês deram um grande passo. O fundamental em um processo de mudança e melhoria
é justamente a obtenção de um diagnóstico bem realizado. É importante saber de onde
estamos saindo.
-Muito obrigada. O uso da técnica nos ajudou bastante. Quando lidamos com os problemas
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no dia a dia, não sabemos relacioná-los e não conseguimos perceber e resolver as causas
geradoras deles.
-É isso mesmo que acontece, Ana – respondeu JR. Pode-se dizer que um grande passo já
foi dado, mas agora os esforços devem se concentrar na próxima pergunta: “Para o que
mudar?”. Procure definir uma visão para organização e também ações que eliminem as
causas-raízes.

Segunda pergunta: “Para o que mudar?”

Ana compartilhou a conversa que teve com JR e toda sua equipe ficou motivada com o desempenho
das ações. Os membros começaram a procurar por alternativas para lidar com os problemas
identificados.

Por coincidência o Pró-Jr, programa que apoia as Empresas Juniores da UnB, havia lançado um
projeto visando a promoção de iniciativas de melhorias na gestão das EJs. Esse programa, criado
em 1993, tem como objetivo estimular o crescimento e a capacitação de graduandos nas práticas
relacionadas ao empreendedorismo. Para tanto, busca melhorar a comunicação com as EJs e entre
elas, realizar rodas de conversa, oferecer palestras de capacitação aos alunos, oportunizar projetos
nos quais as EJs trabalhem em conjunto e colocá-las em contato com potenciais clientes, em especial,
startups vinculadas ao Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - NITCDT/UnB.

O projeto em questão, que havia sido recém-lançado pelo Pró-Jr., tinha o nome de DesenvolEJ e,
juntamente com a disciplina de “Empresa Júnior 1”, também vinculada ao Pró-Jr. e focada nos
membros de EJ do campus, buscava divulgar filosofias, técnicas e ferramentas de gestão para o
aprimoramento da administração das empresas juniores.

Pedro, também membro da E.JUNIOR, que estava acompanhando os desdobramentos do processo
liderado por Ana, estava por dentro do que vinha ocorrendo no âmbito do Pró-Jr e da disciplina de
EJ. Os professores e o Programa estavam buscando capacitar os alunos e as empresas em conjunto
inicial de três metodologias de gestão:

1. Gestão por competências;
2. Gestão por processos, e
3. Balanced scorecard.

A Gestão por competências foca na gestão de pessoas, endereçando os membros das EJs. A ideia é
promover o mapeamento e o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades alinhadas à estratégia
da organização, bem como a motivação e satisfação dos membros, que, por passar a ter elementos
norteadores de desenvolvimento, estariam mais aptos a atingirem a missão do Movimento Empresa
Júnior.

A Gestão por processos foca basicamente na compreensão, padronização e melhoria dos diversos
fluxos de ações que ocorrem no âmbito das organizações. A redução da complexidade destas
ações é obtida por meio de mapas de processos que contemplam os elementos chaves dos fluxos
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em “desenhos” que representam a realidade das operações e servem ainda para uma gestão do
conhecimento, garantindo que os mesmos não se percam quando, por exemplo, ocorre a saída de
membros que executavam o processo.

O Balanced Scorecard é uma filosofia de gestão que tem por objetivo desdobrar a estratégia em um
conjunto alinhado e integrado de metas por toda a organização considerando um conjunto de quatro
dimensões que norteiam o processo de tradução da estratégia em ações, apoiadas por um corpo de
indicadores mensuráveis para controlar o alcance destas metas.

Pedro deu uma visão geral aos demais membros da EJ sobre este conteúdo que vinha sendo
trabalhado pelo projeto do Pró-Jr. e pela disciplina.

-Uau! - exclamou Ana. Parece que estas filosofias dizem respeito a nossas causa-raízes de
forma bem direta!
-Também tive essa mesma impressão! – complementou Pedro.

Ana entendeu que esses seriam caminhos interessantes e quis logo compartilhar com JR. Ela então,
enviou uma mensagem de áudio a ele para dizer que estavam conseguindo enxergar melhor os
problemas e que viam possibilidades de iniciativas de mudança que levariam à eliminação das causas-
raízes. A resposta animada de JR dizia: “Bingo!! Agora, é caminhar para a realização de um bom
planejamento de mudanças. Boa sorte! E conte comigo!”

Ana, apesar de muito motivada, tinha na cabeça a terceira pergunta que ele havia feito a ela no
primeiro encontro. E não parava de pensar: já chegamos até aqui, temos mais clareza de onde estamos
e para onde queremos ir. Mas, “como causar a mudança?”

Perguntas para debate:

1. Analise a lista de problemas levantados no brainstorming da E.JUNIOR e compare com a
realidade da EJ que você participa. Existem similaridades?

2. Na ARA construída por Ana e sua equipe, aparece como efeito “A EJ não consegue fechar um
bom número de projetos”. Caso viessem a ser fechados um maior número de projetos pela EJ,
quais poderiam ser os potenciais impactos na organização?

3. Considerando as 3 causas-raízes identificadas por Ana e equipe da E.JUNIOR, discuta um
planejamento para a implantação de cada iniciativa.

4. De que forma a E.JUNIOR poderia avançar para causar a mudança necessária? Como sugere
que Ana faça os próximos passos?

Galeria

Galeria de imagens do caso disponível em: https://blog.casoteca.app.br/empresajunior/

https://blog.casoteca.app.br/empresajunior/
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Discurso ou Realidade? A gestão da
Diversidade em uma Empresa Júnior
Guilherme Marques da Silva, Carla Peixoto Borges

Resumo

O caso de ensino aborda a gestão da diversidade no contexto de uma empresa júnior e diante
do impacto do movimento Black Lives Matter. A discussão dessa questão possibilita o debate da
diversidade na prática organizacional, bem como suas limitações entre organizações no Brasil e no
Movimento Empresa Júnior. Sob a perspectiva de Lucas e Bruna, empresáries¹ juniores sensíveis
ao tema, os participantes do debate serão estimulados a refletir sobre posicionamentos acerca do
tema do racismo, bem como inserção da questão mais ampla da diversidade na agenda estratégica
e na prática organizacional. O caso pode ser utilizado em disciplinas de Gestão de Pessoas, Estudos
Organizacionais e Estudos Críticos em Administração.
Palavras-chaves: diversidade, racismo, empresa júnior,MEJ.

Abstract

This teaching case addresses the management of diversity in a junior enterprise facing the impact
of the Black Lives Matter movement. The debate of this matter creates the possibility to discuss
diversity in organizational practice, as well as its limits among organizations in Brazil and in
the Junior Enterprise Movement. From the perspective of Lucas and Bruna, junior entrepreneurs
sensitive to the issue, the participants of the debate will be encouraged to reflect about racism, as
well as the integration of broader issues of diversity in the strategic agenda and in organizational
practice. This case can be used in Human Resources, Organizational and Business Management
Critical Studies.
Keywords: diversity, racism, junior enterprise.

Vidas negras importam: o problema estrutural do racismo ficou
evidente

“Eu não consigo respirar”. Foram essas as últimas palavras que George Floyd, um homem negro, no
dia 25 de maio de 2020 na cidade de Minneapolis nos Estados Unidos, disse enquanto um policial
branco se ajoelhava em cima de seu pescoço por longos oito minutos e quarenta e seis segundos, que
o sufocou até a morte.

Essa frase ressoou durante muitos dias na cabeça de Lucas e de Bruna, colegas de faculdade e
membros da Impact Consultoria Júnior. O vídeo que viralizou nas redes sociais, fez com que
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eles, estudantes universitários pretos, sentissem algo que nunca haviam sentido antes. Apesar
de conhecerem o racismo em sua realidade, Lucas se surpreendeu ao observar atentamente os
movimentos que cresceram nos dias seguintes, expressando um nível de indignação que era
silencioso.

Nesse período, o movimento ativista internacional “Black Lives Matter”, em português: “Vidas
Negras Importam”, tornou-se cada vez mais forte, criando marchas e manifestações em todo o
mundo, que se tornaram notícias que percorreram o globo. Bruna percebeu que o revoltante
acontecimento trouxe uma maior visibilidade para a luta antirracista, trazendo por meio do
inconformismo a discussão sobre tamanhos preconceitos existentes no Brasil.

Dada a indignação decorrente desse evento, a discussão sobre o tema tornou-se mais presente
também nas organizações, impactando as estratégias de várias marcas, que repudiaram o ocorrido.
Bruna e Lucas se sentiam mais motivados para compreender melhor o que estava se passando e
perceberam que o tema de diversidade nas organizações era urgente, que era necessário que elas
fossem não apenas mais sensíveis ao tema, mas que tivessem planos de ação concretos para dar
conta de um problema de tamanha complexidade.

O que os amigos não esperavam era que, dentro de alguns dias do início do movimento “Vidas
Negras Importam”, teriam que colocar em prática o que aprenderam sobre gestão da diversidade na
empresa em que trabalhavam, em vista de um escândalo envolvendo um discurso anti racista e a
realidade factual da diversidade presente em sua organização.

Uma Crise sobre diversidade na Impact Consultoria Júnior:
discurso versus realidade

Lucas e Bruna são membros do Movimento Empresa Júnior e atuam na Impact Consultoria Júnior, ou
apenas Impact Jr., uma EJ reconhecida no mercado com mais de 15 anos de atuação, que, assim como
grande parte do MEJ, se encontra em uma realidade de pouca diversidade. Entretanto, mesmo sendo
criticada ao longo dos anos, a empresa nunca realizou formalmente um plano para implementar ou
pensar em diversidade e inclusão. Por muitas vezes, a realidade excludente da Impact Jr. foi discutida
por estudantes da universidade em conversas presenciais e em redes sociais, como Whatsapp, o que
prejudicou a imagem da EJ junto aos estudantes do curso, dos seus principais stakeholders, o que
inquietava os dois amigos.

Em 2020 as críticas se tornaram ainda mais incisivas e frequentes, não só externamente, como
também internamente, com participação ativa de Lucas e Bruna. Com a morte de George Floyd,
o mundo inteiro se viu em um grande movimento contra o racismo e a morte de pessoas negras,
o “Black Lives Matter” ganhou evidência e mobilizou pessoas. Dada a indignação decorrente desse
evento, a discussão sobre o tema tornou-se mais presente nas organizações, impactando as estratégias
de várias marcas, que se posicionaram diante da situação repudiando o acontecimento. Algumas o
fizeram de maneira genuína e foram apoiadas, enquanto outras foram julgadas pela diferença entre
discurso e prática.

Imersa nessa realidade, a Impact Jr., por meio de sua empresa de marketing terceirizada, decidiu
se manifestar a favor desse movimento em seu Instagram Institucional, que mantém contato
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principalmente com clientes e estudantes. Assim, foi criado um post, que foi exemplificado a seguir,
sem qualquer legenda elaborada.

Figura 1 - Post em rede social. Fonte: produção própria

Tal manifestação gerou grande repercussão e insatisfação entre estudantes do curso, que considera-
ram a publicação como um “post de palavras vazias”. Alguns afirmaram que viam a Impact como
uma empresa elitista e sem espaço para diversidades.

Diante da situação, as discussões sobre a realidade elitista da EJ foram novamente levantadas,
provocando debates longos e impactantes que pioraram consideravelmente a imagem da empresa
perante um grupo de stakeholders. Nesse cenário, a Impact Jr. concluiu que precisava se pronunciar
oficialmente sobre o acontecido, desta vez, de maneira adequada, e Lucas e Bruna decidiram que
deveriam ser agentes ativos da mudança. Por isso, começaram a estudar.

Gestão da diversidade na prática organizacional

Depois de muita pesquisa, Bruna se deu conta de que diversidade é um termo guarda-chuva, com
diversos conceitos e significações para tantos pesquisadores. Remete-se a um “mix de pessoas
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com identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social” (Fleury, 2000). São as suas
características sociodemográficas, cognitivas, background funcional, atitudes, valores, crenças e
origem que contribuem para a formação da identidade individual (Oswick & Noon, 2014), podendo
uma mesma pessoa identificar-se como membro de diferentes grupos sociais ao mesmo tempo,
o que é chamado de interseccionalidade (Rodriguez et al., 2016). As dimensões que compõem a
diversidade também são definidas, com base em outras perspectivas, como a variedade em termos
educacionais, de habilidades, conhecimentos ou posição funcional, por exemplo (Mayo et al., 2016),
presente em uma equipe de trabalho. A diversidade também remete aos ideais de representatividade,
proporcionalidade e respeito às diferenças, como leu no texto de Aline Fraga (2022).

Com base nas suas leituras, a estudante notou que, além da presença de grupos diferentes no
mesmo contexto organizacional, a noção de diversidade também se relaciona ao sentimento de
pertencimento e à possibilidade de participação dos diversos grupos – sobretudo daquelas pessoas
socialmente estigmatizadas em função de suas diferenças. Ela mesma, puxando pela memória,
algumas vezes havia se perguntado se fazia parte daquele grupo de universitários que observava em
projetos que ela integrava, e já tinha experimentado essa estigmatização como uma mulher negra.
Porém, hoje, sentia um espaço para dialogar a favor dos ganhos que um ambiente mais diverso
poderia trazer.

Para além das questões éticas, os estudo de Bruna apontaram a relação entre diversidade e resultados
práticos obtidos no contexto organizacional e de equipes de trabalho (cf. Patrício & Franco, 2022; ),
demonstrando que a diversidade pode promover a criatividade e a tomada de decisão a partir de
diferentes perspectivas, favorecendo a inovação e o desempenho (cf. Phillips et al., 2014).

Como era interessada pelo universo das consultorias, Bruna encontrou uma pesquisa da Accenture
(2019), que revelou que as pessoas percebem a presença de menos barreiras para a inovação e
menos medo de errar em empresas que cultivam um ambiente organizacional mais igualitário.
Lucas indicou que ela lesse também os resultados da consultoria McKinsey (2020a; 2020b), que
demonstram a probabilidade de desempenho superior de empresas com maior diversidade em
relação às concorrentes (e que essa probabilidade vem aumentando com o tempo).

Os amigos estavam inquietos e compreendiam que trabalhar com diversidade impõe desafios (Oad
& Niu, 2017). É sabido que não gerenciá-la deixa a organização vulnerável a conflitos intergrupais
e menor coesão da equipe, reduzindo sua eficácia (Fleury, 2000; Sobral & Peci, 2012). E juntos
entenderam o quanto o campo da Gestão da Diversidade configura-se como um enfoque muito mais
holístico para dar conta desses desafios, buscando propiciar às organizações um ambiente diverso e
favorável ao desenvolvimento e desempenho dos colaboradores e organizações (Sobral & Peci, 2012).

Diversidade: um tema com atenção limitada no Brasil

Apesar da importância da diversidade nas organizações, o tema nem sempre recebeu atenção
no Brasil, a despeito da realidade cultural, étnica e religiosa diversa que caracteriza o país –
principalmente devido à grande miscigenação observada em seu histórico. Segundo dados coletados
para o relatório Kantar Inclusion Index (2019) – , primeiro índice global de inclusão e diversidade no
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ambiente de trabalho, baseado exclusivamente nos feedbacks de colaboradores do mundo – o Brasil
encontra-se em sétimo lugar entre 14 países analisados.

Ainda de acordo o relatório Kantar (2019), as pessoas ainda enfrentam grandes desafios no ambiente
organizacional brasileiro e sentem dificuldade em compartilhar seus problemas nesse meio. Entre
participantes da pesquisa, 67% informaram que se sentem confortáveis em reportar comportamentos
negativos para superiores, enquanto 25% relataram ter sofrido algum tipo de assédio ou intimidação
nos últimos 12 meses.

O relatório (Kantar Inclusion Index, 2019) ainda levanta outros dados sobre diversidade e inclusão
no Brasil e no mundo, mostrando a triste realidade do mercado de trabalho, o que pode-se observar
a partir de dados revelados por participantes de pesquisas:

• 80% já testemunharam ou vivenciaram algum tipo de discriminação. Entretanto, apenas ⅓
(aproximadamente 34% dessa amostra) sente encorajamento para levar o assunto a superiores
ou responsáveis;

• Em 2018, quase 19% disseram ter sofrido intimidação, prejuízo ou algum tipo de assédio
no local de trabalho. Esse número passa a 23% para pessoas não-brancas e 24% para pessoas
que se identificam como não-binárias (que não se identificam com o gênero masculino nem
com o gênero feminino);

• 34% dizem que enfrentam obstáculos em suas carreiras relacionados ao gênero, idade, etnia,
orientação sexual, entre outras características de populações minorizadas no Brasil. E 28%
sentem que suas empresas precisam ser mais inclusivas e diversas;

• 27% das mulheres disseram que já foram induzidas a sentir que não pertenciam ao seu
local de trabalho, enquanto 20% acreditam receber menos do que seus colegas homens em
posições semelhantes;

• 11% entre os que se identificam como minoría étnica acreditam receber tratamento diferente,
e 13% reportam exclusão no ambiente organizacional;

• Em 2018, 24% das pessoas LGBTQIAP+ entrevistadas disseram já ter sofrido bullying no
trabalho, e 36% acredita enfrentar obstáculos na vida profissional devido à sua orientação
sexual;

Infelizmente, quando se observa a realidade das universidades, que se configuram como uma das
portas de entrada para o mercado de trabalho, os dados sobre diversidade e inclusão são ainda
precários.

Movimento Empresa Júnior no Brasil e a falta de Diversidade

Uma Empresa Júnior (EJ) como a Impact, é uma associação civil formada somente por estudantes
do Ensino Superior ou Técnico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo proporcionar a aplicação
prática do conhecimento adquirido na universidade ou faculdade por meio da vivência empresarial.
A associação de diversas EJ ‘s constitui o Movimento Empresa Júnior (MEJ), maior organização de
empreendedorismo jovem do mundo, com cerca de 1700 Empresa Juniores e mais de 65 mil jovens
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envolvidos nessa realidade, sendo 1593 Empresas Juniores e mais de 27 mil empresários juniores
somente no Brasil.

Dada a relevância, da diversidade para as Empresas Juniores e, portanto, o Movimento Empresa
Júnior. Observa-se que o MEJ tem se demonstrado extremamente elitista ao longo dos anos,
principalmente no Brasil, considerando-se de tanto a representatividade de grupos socialmente
marginalizados no movimento, quanto pela falta de informações e discussões sobre tais pautas.

No país, a Brasil Júnior (BJ) é a instituição responsável por reger o MEJ, buscando traçar direções e
objetivos para as EJs em todo o país. Entretanto, o debate sobre diversidade dentro do movimento
também é recente para a Confederação, e pode ser comprovado pela ausência de dados e pelo fato
da primeira pesquisa sobre o tema somente ter sido divulgada em 2021. Mas a própria Brasil Júnior
tem tratado a temática com maior importância no ano de 2022, considerando a maior presença de
pautas no dia a dia do movimento e a implementação de indicadores obrigatórios em diversidade
para todas as empresas do MEJ Brasil a partir de 2023, trazendo consciência para as mais de 1500 EJs
presentes no movimento Brasil.

Diante disso, a seguir são apresentados alguns gráficos disponibilizados pela BJ sobre diversidade no
MEJ Brasil, os quais tornam mais visível a marginalização e a dificuldade de inclusão de minorias
no ambiente jovem e empreendedor que é o movimento.

Gráfico 1 - Empresaries juniores PCDs. Fonte: Brasil Jr, 2022.
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Gráfico 2 - Empresaries juniores por raça. Fonte: Brasil Jr, 2022.

Gráfico 3 - Empresaries juniores por identidade de gênero. Fonte: Brasil Jr, 2022.
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Gráfico 4 - Empresaries juniores por orientação sexual. Fonte: Brasil Jr, 2022.

Em resumo, os dados da Brasil Júnior sobre diversidade no MEJ mostram que 66,55% das pessoas
no movimento são brancas; 56,54% se identificam como Mulher Cisgênero; 77,48% se reconhecem
como heterossexuais; 61,08% possuem renda familiar acima de 5 salários mínimos e apenas 1,64%
são Pessoas com Deficiência (PcDs).

Os dados por si só já mostram como o movimento pode ser visto como bastante elitista e excludente,
principalmente por grupos de minoria como o caso do Lucas e a Bruna, mas se tornam mais
evidentes quando comparados com dados sobre a diversidade no Brasil, contrapondo-se à realidade
da sociedade no quesito representatividade. Dessa forma, algumas comparações interessantes podem
ser feitas.

• Pessoas Não-Brancas: segundo levantamento do IBGE no ano de 2019, 56,87% da população
se autodeclara preta ou parda, grupo que compõe apenas 35,21% do quadro das empresas
juniores. Número ainda menor para pessoas amarelas, que representam 2,77%, e indígenas,
que representam apenas 0,12%;

• PCD’s: Segundo dados do IBGE em 2019, quase 25% da população brasileira possui algum
tipo de deficiência, mas estas só representam 1,74% do MEJ Brasil;

• Mulheres: Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de
2019, 51,8% da população brasileira é mulher, o que demonstra adequação quantitativa ao
movimento, uma vez que 56,73% se autodeclara mulher.

Infelizmente, não existem informações suficientes sobre outros grupos caracterizados em termos de
diferentes dimensões da diversidade, como o de pessoas LGBTQIA+. Contudo, os dados apresentados
são suficientes para demonstrar como o ambiente no MEJ ainda pode ser elitizado, branco e
heteronormativo, excluindo de forma sistemática grupos sociais. Nota-se, no entanto, que, algumas
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empresas juniores acabam integrando, mesmo que de maneira espontânea, pessoas diversas, o que
comprova alguns dos dados apresentados anteriormente.

Considerando a visão da Brasil Júnior e o novo Planejamento Estratégico para o triênio 2022-
2024, documento que guia a estratégia do movimento ao longo de três anos, Lucas até mesmo
percebeu uma visão muito maior em diversidade, com a adição do pilar “Autenticidade”, que
defende a diversidade dentro do movimento e também a Missão de “Formar Lideranças Plurais,
comprometidas e capazes em tornar o país um Brasil empreendedor.” e nos novos indicadores de
diversidade, ainda pouco estruturados pela BJ, como Bruna pode notar.

Em busca de um posicionamento concreto

Pensando na melhor forma de lidar com a situação após o escândalo, na mesma semana a diretoria
executiva da Impact criou um grupo com pessoas pretas da empresa, para debater sobre o acontecido
e encontrar a melhor maneira para a empresa se posicionar, (considerando que a diretoria era
composta apenas por pessoas brancas) além de realizar duas reuniões com o restante da consultoria,
para que outros grupos pudessem falar sobre suas vivências diversas no ambiente.

Após a primeira semana de escuta ativa, começaram as ações. O grupo formado por pessoas pretas
criou uma mensagem de posicionamento que foi encaminhada a todos os grupos em que ocorreram
as discussões. Porém, essa atitude era apenas o começo da mudança, uma vez que agora a empresa
havia compreendido a problemática.

No grupo criado pela Impact para se posicionar perante os estudantes do curso, estavam Lucas,
homem preto, gay, que vinha de escola pública e atuava como Agente de Vendas, e Bruna, mulher
preta que atuava como Coordenadora de Relações Internas. Ambos não queriam que as ações da
empresa se resumissem no discurso diante de crises, mas que fossem implementadas ações concretas
de fomento à diversidade na organização.

Sendo assim, Lucas e Bruna, que haviam estudado bastante sobre diversidade, buscaram alternativas
não somente para ampliá-la em seu contexto organizacional, mas também para criar um ambiente
inclusivo em que as minorias presentes conseguissem falar e ser ouvidas. Além disso, essas ações
visavam contribuir com a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, tendo em vista a relevância
das empresas juniores na formação dos jovens profissionais e futuros líderes.

Eles ainda não sabiam exatamente o que fazer, mas considerando toda a realidade da Impact
Consultoria Júnior, e também suas experiências pessoais, eles tinham noção dos principais pontos
que as ações precisavam abranger. Alguns deles foram:

• Criar um ambiente propício para discussões sobre diversidade, para tornar a Impact mais aberta
e inclusiva;

• Tornar a diversidade um tema importante e estratégico para as pessoas da Empresa Júnior,
principalmente na visão da diretoria;

• Tornar as ações duradouras, considerando a realidade de alta rotatividade nas Empresas
Juniores, em que o tempo médio de permanência está entre 14 a 22 meses;
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• Conhecer a diversidade presente na universidade e no curso, para embasar ações assertivas por
parte da Impact Consultoria Júnior.

Assim, o grupo de membros liderados por Bruna e Lucas precisam dar seus primeiros passos em
direção a uma empresa júnior mais diversa e inclusiva, por meio de uma série de decisões estratégicas
que permitirão a união entre discurso e realidade na gestão da diversidade na Impact Consultoria
Júnior.

————

Perguntas para debate

1. Analise o post (Figura 2) utilizado pela empresa júnior em apoio ao Black Lives Matter e indique
possíveis razões para a insatisfação gerada por ele junto aos estudantes.

2. Que ações poderiam ser adotadas por Lucas e Bruna para sensibilizar a diretoria acerca da
importância do tema, de forma a incluí-lo na agenda estratégica da empresa?

3. Como promover e facilitar a participação de grupos minorizados na empresa, considerando
a realidade de uma Empresa Júnior e todo o contexto de diversidade das Universidades
brasileiras?

4. Considerando a realidade do Movimento Empresa Júnior e da Impact Consultoria Júnior, quais
ações poderiam ser tomadas para que grupos minorizados alcançassem cargos de liderança na
empresa? Qual seria o papel da liderança nesse processo?

5. Quais ações podem ser tomadas pelos membros que não estão em cargos de liderança para
promover a diversidade e inclusão?

6. O que pode ser sugerido para tornar as ações de gestão da diversidade duradouras, considerando
a realidade de alta rotatividade nas Empresas Juniores? Para responder, proponha um plano de
ação sintético para a gestão da diversidade na organização.

————

Nota dos autores

¹Embora o gênero masculino no plural designe neutralidade, de acordo com a norma culta da
língua portuguesa, buscamos utilizar a linguagem como ferramenta para dar visibilidade à demanda
por inclusão de grupos socialmente marginalizados. Quando não foi possível adotar linguagem
inclusiva (sem alterar as normas gramaticais vigentes), optamos por flexionar as terminações
masculinas dos substantivos usando terminações neutras, alterando a grafia das palavras (em linha
com o movimento internacional de promover a inclusão por meio da mudança na forma como nos
comunicamos).

————

Galeria

Galeria de imagens do caso disponível em: https://blog.casoteca.app.br/diversidade/

————

https://blog.casoteca.app.br/diversidade/
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Marketing digital bem digerido!
Estratégias para atração de clientes
em uma Clínica de Medicina
Especializada
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Resumo

Na Clínica Copes, organização especializada em Endoscopia e Colonoscopia – especialidades
médicas que, utilizando o endoscópio, geram imagens internas do paciente –, os contratempos nunca
pararam nos seus 14 anos de atuação. Para além das responsabilidades internas, a clínica se sentiu
impactada pela competição na região de Brasília e se deparou com a possibilidade de fechamento.
Após uma experiência ruim com uma empresa contratada, os sócios Pedro e Rafael queriam alguém
que fosse capaz de ajudá-los em seus desafios, aprendendo com experiências passadas e garantindo
um futuro promissor à clínica. Para isso, contaram com uma nova Assessoria em Marketing focada
em funil de vendas e jornada de compra. Este caso chama você para assumir a postura de tomador(a)
de decisão e ajudar os sócios a olhar criticamente sobre as estratégias adotadas!
Palavras-chave: marketing digital, consultoria, clínica, funil de vendas, jornada de compra

Abstract

At Clínica Copes, an organization specialized in Endoscopy and Colonoscopy – medical specialties
that, using the endoscope, generate internal images of the patient –, setbacks have never stopped
in its 14 years of operation. In addition to internal responsibilities, the clinic felt impacted by
competition in the Brasília region and was faced with the possibility of closure. After a bad
experience with a contracted company, partners Pedro and Rafael wanted someone who would
be able to help them with their challenges, learning from past experiences and ensuring a promising
future for the clinic. For this, they had a new Marketing Assessory focused on the sales funnel and
purchase journey. This case calls for you to assume the position of decision maker and help the
partners to look critically at the adopted strategies!
Keywords: digital marketing, consulting, clinic, sales funnel, buying journey
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Seja bem vindo(a) à Clínica Copes!

Imagine você como responsável por uma empresa. Pense nas diferentes áreas da sua organização.
Agora liste os diferentes desafios que cada frente pode proporcionar. É um trabalho e tanto, não?
Para além desses desafios tem mais uma responsabilidade para qualquer tomador(a) de decisão:
convencer clientes em potencial a consumir seus serviços. E para garantir o sucesso na venda, sua
estrutura organizacional precisa estar rodando fluidamente.

Situações como essa ocorrem constantemente com Pedro e Rafael. Eles são irmãos e sócios da
Clínica Copes, especializada em Endoscopia e Colonoscopia, especialidades médicas que, utilizando
o endoscópio, geram imagens internas do paciente. Os dois são jovens adultos de 35 e 39 anos,
respectivamente. Por interesse na área de saúde e experiências vividas em suas famílias, decidiram
juntos abrir a clínica. Com mais de 14 anos de atuação no mercado brasiliense, os irmãos têm buscado
uma posição de destaque para construir relacionamentos lucrativos entre a clínica e seus clientes.

Em sua atuação nos primeiros anos, a clínica prestou atendimentos somente para o público particular.
Após certo período, enxergaram a possibilidade de agregar a sua cartela de clientes o público
conveniado que tinham seus exames pagos total ou parcialmente pelas empresas de convênio e a
Clínica Copes receberia dessas empresas os pagamentos conforme a demanda atendida. A clínica
ainda mantinha uma estrutura simples. No topo estão Pedro e Rafael, coordenando três grandes
áreas: corpo clínico, atendimento e limpeza. Como principais atribuições têm-se:

• Sócios Diretores: Decisões estratégicas, controle financeiro, pagamento de funcionários, mar-
keting, contratações e gerenciamento de estoque clínico.

• Corpo clínico: realização dos atendimentos particular e conveniado.
• Atendimento: atender ligações, recepção de clientes, controle de atendimentos, agendamento

de exames, marcação de retorno e controle de pagamento de clientes.
• Limpeza: higienização do espaço físico, controle de medidas de limpeza e gerenciamento de

lixo químico.

Uma experiência indigesta

Depois de 14 anos, o negócio parecia não prosperar. Pedro e Rafael viam um corpo clínico bem
preparado, uma equipe de atendimento que fazia bem seu trabalho e normas de segurança e
limpeza seguidas à risca. Porém, após os anos de experiência e observação do mercado brasiliense,
percebiam que o potencial do seu negócio não estava sendo atingido comparativamente às demais
clínicas concorrentes. Certo dia, Rafael ponderou com o irmão: “se continuassem sem clientes e com
resultados financeiros insatisfatórios, a clínica poderia enfrentar graves problemas”.

Os sócios ainda não conseguiam identificar com precisão o impacto financeiro que os públicos
particular e conveniado geravam. Além disso, não sabiam se suas especialidades por si só eram
suficientes para melhorar a performance da clínica. Pedro e Rafael não possuíam tempo para
gerenciar a empresa nas estratégias que poderiam potencializar seu negócio. Mas como pensar
estrategicamente se eles não sabiam onde doía?



Marketing digital bem digerido! Estratégias para atração de clientes em uma Clínica de Medicina Especializada 30

Por seus conhecimentos de mercado e observação de empresas concorrentes, viram que muitas delas
investiam de forma massiva nas estratégias de marketing. Apesar de possuírem qualidade inferior
à da Clínica Copes, conseguiam atrair muitos clientes e gerar mais resultados financeiros. Diante
disso, enxergaram que era necessário aumentar a visibilidade da marca e alcançar novos clientes.
Assim, eles passaram a procurar por parceiros capazes de realizar as estratégias de marketing para
a clínica. Na prática, eles compreenderam o que Spozito (2020) diz: dentro de um cenário de forte
competição, estratégias de marketing para busca e conversão de clientes têm sido necessárias, pois
elas permitem “divulgar e enaltecer os pontos fortes de uma marca, contribuindo positivamente com
sua reputação e credibilidade”.

Nesse cenário, foi contratada a Empresa Rocks para o gerenciamento do Instagram. Nessa contrata-
ção foram feitas somente postagens no feed do Instagram durante seis meses (IMAGEM 1).

IMAGEM 1 - Dias de publicação de posts realizados pela Rocks

Além disso, a empresa contratada trazia um relatório para os sócios com a performance das
publicações realizadas no mês. Em cada documento eram apresentados os dados quantitativos às
curtidas em cada postagem, aos comentários realizados, a quantas pessoas salvaram a publicação,
ao número de compartilhamentos, às visitas na página oficial da clínica advindas da publicação e ao
alcance das publicações (número de pessoas que viram a publicação no período avaliado). (IMAGEM
2).
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IMAGEM 2 - Performance das postagens feitas pela Rocks em um mês

Apesar de acharem interessante a entrada no universo do marketing digital, os irmãos não
conseguiam saber ao certo o padrão adotado pela Rocks nos dias em que ocorriam publicações
e nem o que fazia uma determinada postagem performar de forma diferente das demais. Nesse
cenário, não era possível identificar se essa estratégia de marketing digital estava sendo efetiva para
que chegassem mais clientes particulares e conveniados à Clínica Copes.

As tentativas com a Rocks não traziam direcionamentos estratégicos claros e os sócios estavam cada
vez mais frustrados. O número de clientes permanecia sempre o mesmo, ou menor, em épocas de
baixa demanda. O faturamento estagnado não conseguia acompanhar os custos padrões de inflação
do mercado. Pedro e Rafael sabiam que, se a próxima tentativa não trouxesse novos clientes, o
risco de fechamento do negócio poderia vir à tona. Desta forma, os irmãos decidiram arriscar uma
última vez e contratar a AD&M Consultoria, empresa júnior (EJ) do curso de Administração da
Universidade de Brasília (UnB). Ao apresentar os problemas para a EJ, os sócios queriam que fossem
feitos anúncios na rede de pesquisa do Google, visto algumas recomendações que colegas de mercado
deram; e publicações no Instagram.

Pedro deixou claro na reunião qual era o objetivo dele e de seu irmão: queriam que mais pacientes
ligassem para a Clínica Copes. A dificuldade estava em não terem clientes, fossem particulares ou
conveniados, para atender. Observando as dores apresentadas e os desejos dos sócios, a equipe da
AD&M enxergou que o desafio estava na jornada de consumo dos potenciais clientes.
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Um marketing bem feito

A partir das problemáticas evidenciadas, a AD&M realizou o diagnóstico, feito com a metodologia
SPIN Selling. Essa técnica faz uso de perguntas para que o vendedor possa identificar a Situação (S)
que o cliente se encontra, o Problema (P) a ser resolvido, a Implicação (I) deste problema na realidade
da empresa e a Necessidade (N) que atende àquela demanda.

Um dos pontos levantados pela EJ é que, assim como abordam Philip Kotler e Gary Armstrong
(2007), existe um processo de decisão do comprador, com etapas subsequentes que indicam a relação
de um determinado consumidor com uma marca. Esses passos identificam a jornada percorrida
pelo consumidor, passando pela identificação da necessidade de um produto/serviço; busca por ele
no mercado; se informando e comparando as ofertas; decidindo sua compra final; e avaliando sua
satisfação, ou não, pela compra efetuada. Além disso, foi apontado pela equipe da AD&M, que os
meios que utilizamos vão descrever como uma determinada empresa vai se comunicar para alcançar
os segmentos em que se encaixam seus públicos-alvo (OSTERWALDER, 2010).

Um dos consultores esclareceu para os sócios aflitos, que “para determinar um canal para a clínica,
é importante considerar a em qual parte do funil de vendas os públicos particular e conveniado se
encontram e suas relações com a jornada de compra”. Ele apresentou a seguinte Imagem para tornar
mais compreensível sua ideia:

IMAGEM 3 - Correlação entre funial de vendas e jornada de compra. Fonte: Marknet Digital (2020)

A partir dessa percepção, o consultor junior concluiu, podemos determinar seu(s) objetivo(s) com
seu cliente:

• Visitantes: atraí-lo, dando consciência que sua marca existe e as necessidades atendidas pelo
negócio;
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• Leads: mostrar o porque ele vai precisar do seu produto/serviço e como é o funcionamento
dele;

• Oportunidades: O cliente em potencial vai avaliar seu produto/serviço e comparar no mercado
com as opções existentes enquanto você trabalha para que a compra aconteça; e/ou

• Clientes: A venda é realizada e seu cliente avalia seu produto/serviço considerando a possibili-
dade de demandá-lo novamente.

Identificado(s) o(s) objetivo(s), diferentes estratégias podem ser adotadas nos mais variados canais
de comunicação. Pires, Taborianski e Neves(2003, p.53) deixam claro que é de extrema importância
que os profissionais responsáveis pelas estratégias de marketing proporcionem “[…] satisfação do
cliente, que será obtida quando ele perceber que os valores que ele ganha comprando e usando um
produto, superam os custos para obter esse produto”.

Outro ponto importante é pensar também nas estratégias de marketing adequadas e adaptadas
ao momento da jornada. Há autores, como Bilgihan et al. (2016), que evidenciam a relevância da
personalização e adaptação visando atender as demandas de um determinado utilizador individual,
contribuindo para que a experiência deste seja positiva. Essa visão se reflete também quando se entra
no contexto das estratégias definidas para o contexto da Clínica Copes. A partir de um objetivo,
diferentes estratégias podem ser utilizadas para que ele seja atingido, podendo-se alterar rotas de
acordo com o momento da jornada do cliente. Essas rotas permitem tanto mudança entre canais,
como também ajustes em um mesmo canal. Em qualquer um dos casos, sejam eles feitos de forma
separada ou integrada, visam alcançar o objetivo definido inicialmente.

A partir dessa noção, os principais necessidades levantadas pela AD&M foram:

• Eficácia do negócio nos atendimentos;
• Necessidade de identificação do público-alvo nas mídias sociais da Clínica Copes;
• Resultados das estratégias de marketing centralizadas/transparentes para os sócios; e
• Aumento no número de ligações para a empresa.

A AD&M indicou uma estratégia de marketing digital no Instagram e Google Ads. O projeto
contratado pelos sócios envolvia duas partes principais: Planejamento Inicial, etapa de estudo interno
da Clínica Copes para fornecer insumos e preparo da Equipe da AD&M; e a Assessoria, momento
de criação e gerenciamento de mídias sociais.

A saúde da clínica não pode esperar

Iniciando o projeto, o Planejamento Inicial buscava entender a realidade da empresa, do mercado e
dos desejos dos clientes. Nele foram estruturados:

• Os objetivos do projeto, decididos conforme a vontade dos clientes;
• Avaliação dos canais de venda da Clínica Copes, para melhores percepções de regiões de

atuação estratégica;
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• Construção de Personas, com o objetivo de identificar o público-alvo da clínica;
• Identificação dos serviços mais requisitados para a empresa;
• Construção do calendário editorial de postagens, para preparar os próximos passos do projeto;
• Identificação dos tipos de anúncios pagos na rede de pesquisa do Google para a empresa,

visando ver as melhores opções de acordo com os objetivos dos clientes; e
• Indicadores e métricas de acompanhamento do Projeto.

Entretanto, mesmo os sócios estando nivelados sobre a importância da etapa, não demorou muito
para as inseguranças pautadas nas experiências anteriores fossem manifestadas e a busca e cobrança
da equipe por resultados ser iniciada.

Após executado o Planejamento Inicial, a equipe começou a segunda etapa. A Assessoria com-
preendeu a criação e gerenciamento de mídias sociais. Definidas as formas de execução na fase
anterior, a missão era fazer o planejamento inicial ser colocado em prática e se adaptar conforme
os aprendizados dos meses subsequentes para atingir os objetivos dos clientes. Para isso, foram
aplicados os trabalhos no Google Ads e Instagram da Clínica Copes.

No começo da Assessoria foi construída uma campanha no Google Ads com o principal objetivo de
gerar um maior número de ligações para a Clínica Copes. Essa estratégia visa construir anúncios na
rede de pesquisa do Google para que potenciais clientes encontrem a empresa quando pesquisam
palavras-chave que remetem o seu interesse nos serviços de endoscopia e colonoscopia. Ao mesmo
tempo, já foram iniciadas as publicações no Instagram conforme o calendário editorial do projeto,
sendo esse primeiro mês um teste para avaliação dos melhores dias e horários de postagem. Com
relação ao conteúdo das publicações, Pedro e Rafael não se preocupavam tanto com o que era
publicado na conta do Instagram, apenas gostariam que fossem mantidas as temáticas feitas até
então pela empresa Rocks.

Durante o desenvolvimento dessa etapa, a equipe do projeto fez várias ligações para clínicas
concorrentes na região e observou uma vantagem competitiva da Clínica Copes: seus preços eram
cerca de 30% mais baratos que em qualquer outra empresa do ramo.

Além disso, o consultor da AD&M percebeu ao ligar como cliente oculto na própria Clínica Copes
que a explicação das formas de pagamento era muito confusa para qualquer pessoa entender. As
atendentes não davam valores claros para quem possuía convênio, pois a variação de preços mudava
conforme a empresa conveniada. Piorando esse cenário, a informação não estava disponível em
nenhuma plataforma para os clientes.

Após essas verificações, acompanhamento de resultados e indicadores do Instagram, o projeto
possibilitou observar duas realidades:

Instagram

• Dentre os seguidores do Instagram, cerca de 9000 haviam sido trazidos por meio de um sorteio
online na rede feito pela empresa de marketing anterior e não refletiam o público-alvo dos
exames (pessoas acima dos 35 anos que precisam realizar exames de rotina).
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IMAGEM 4 - Faixa etária dos seguidores no Instagram da Clínica Copes

• A recomendação do Instagram para a periodicidade de postagens, pelo painel de acompanha-
mento profissional da rede, foi às segundas, terças e quartas às 18h. Essa periodicidade indica
os melhores momentos que seu público acessa a plataforma.

Google Ads

• Foi averiguado que o número de ligações na Clínica havia subido, o que atendia o objetivo dos
sócios, porém muitas delas ainda não marcavam exames (IMAGEM 5). Os sócios investiram
em anúncios pagos, as ligações subiram, mas na hora do atendimento as pessoas que ligavam,
acabavam não marcando efetivamente o exame.
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IMAGEM 5 - Evolução do número de ligações antes e após um mês de assessoria

Foram feitas novas campanhas no Google Ads e publicações diferenciadas no Instagram, e vários
questionamentos surgiram. Pedro e Rafael já não conseguiam digerir tanta informação e indagavam
se era possível compreender o porquê de o número de ligações ter aumentado, mas a clínica continuar
com poucas marcações de consulta. Como tomadores de decisão, precisavam determinar o futuro
da Copes a partir da realidade observada.

————

Perguntas para Debate

1. Sobre os dados entregues pela Rocks (Imagem 1 e 2), analise as informações de forma a gerar
insumos estratégicos para a clínica.

2. Qual etapa do funil de vendas os sócios da Clínica Copes queriam atacar para atingir seus
objetivos nos canais do Instagram e Google Ads?

3. Os canais de venda para a(s) etapa(s) da jornada de compras eram as melhores opções para o
público-alvo?

4. Qual(is) estratégia(s) de marketing você usaria para conseguir ligações efetivas para a Clínica
Copes no Instagram e Google Ads?

5. O que fazer no gargalo identificado de explicação de preços no momento do atendimento?
6. Qual a melhor forma de utilizar as vantagens competitivas da Clínica para converter mais

clientes?

————
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  Da Garagem ao mercado: uma
startup buscando seu caminho
João Victor Lopes de Abreu, Renan Gabriel Rodrigues
Freitas, Helena Costa

Resumo

Este caso aborda a jornada empreendedora de três estudantes de Administração que estão explo-
rando o universo das startups e como essas empresas podem se desenvolver. O objetivo do caso
é proporcionar uma reflexão sobre possibilidades de modelos de negócio para uma empresa em
desenvolvimento, bem como sua monetização e seus MPV (produtos mínimos viáveis). O caso
oferece a oportunidade de o participante se colocar no lugar de empreendedores jovens e com uma
ideia em processo de construção.
Palavras-chave: empreendedorismo, startup, MPV.

Abstract

This case addresses the entrepreneurial journey of three Business Management students who are
exploring the universe of startups and how these companies could develop. It provides an analysis
about business models for a developing company, as well as their monetization and their MVP
(minimum viable products. The case offers the opportunity for the participant to put himself in
the shoes of young entrepreneurs with an idea under construction.
Keywords: entrepreneurship, startup, MVP.

Aquecendo os motores: a idealização de um novo negócio

Os três amigos Renan, Lopes e Macedo entraram na AD&M Consultoria, a empresa júnior (EJ) do
curso de Administração da UnB, para colocar em prática o que estavam aprendendo na graduação
e para terem vivência empresarial. Após atuarem por 7 meses como trainees e 10 meses como
consultores, eles vislumbravam outras experiências no meio empresarial.

Os três possuíam perfis complementares e acumulavam vontade de apoiar os micro e pequenos
empreendimentos do DF. Renan, sempre com um pensamento muito empreendedor, valoriza a
prática daquilo que aprende acima de qualquer outra coisa. Após atuar por quase um ano e meio na
empresa júnior, ele optou por sair para focar seus esforços em seus projetos pessoais, colocando em
prática algumas ideias de negócio.

Lopes é uma pessoa que reconhece na segurança, no planejamento e na organização as melhores
maneiras de trazer as ideias para a realidade. Depois de ter exercido o cargo de consultor, ele ainda
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ocupou os cargos de Coordenador de Treinamento, na área de gestão de pessoas, e, Gerente de
Negócios, na área Comercial. Por meio destas experiências, desenvolveu uma marcante habilidade
em lidar com pessoas, tanto colegas de trabalho quanto clientes.

Já Macedo é extremamente metódico, preocupa-se com todo o embasamento e com os aspectos
técnicos necessários para tirar um plano do papel. Dentro da EJ, foi Gerente de Projetos, o que fez
com que ele pudesse exercitar esse seu lado e desenvolvê-lo no universo profissional.

Apesar de não ter experiência na área comercial, desde o início, Renan buscou entender a rotina e as
atribuições das pessoas que faziam parte do time de vendas da empresa júnior. Ele motivou os demais
a acompanharem algumas reuniões de diagnóstico e a escolha dos escopos a serem executados.
Porém, no contato próximo com os processos e métodos de negociação, ele percebeu que alguns erros
eram cometidos, como a venda de projetos em desconformidade à real necessidade das empresas,
impactando não só a execução dos consultores como também a experiência e os resultados de curto,
médio e longo prazo do cliente da consultoria.

O principal ponto de atenção notado por ele na experiência prática da consultoria era que alguns
dos projetos eram demasiadamente teóricos, fazendo com que as entregas fossem, por diversas vezes,
“engavetadas” pelos clientes. Ele acreditava que muitos desses clientes não tinham conhecimentos
básicos em Administração, ou seja, poderiam ter dificuldades para implementar as ideias propostas.

Essa vivência indicou para Renan uma oportunidade: havia espaço para criar um negócio em
que a barreira da teoria fosse vencida, gerando valor através da prática para os empreendedores.
Então ele chamou seus amigos para uma conversa, explicou o que havia notado e rapidamente foi
compreendido por eles. Dessa forma, começaram a pensar como o problema encontrado poderia ser
solucionado. Pensando ainda mais longe, entenderam que talvez estivesse aí um caminho para suas
carreiras para depois da atuação na EJ.

Assim, surgiu a ideia da Garagem Desenvolvimento de Negócios, uma empresa que auxiliaria outros
empreendimentos (business to business ou B2B) a reformularem seus serviços e se destacarem no
mercado por meio de estratégias Customer Centric, ou seja que definem os clientes e suas percepções
como guias do modelo de negócios. Esse conceito foi primeiramente trazido à tona por Peter Drucker,
que afirmou em 1954: “é o cliente quem determina o que é o negócio, o que ele produz e se ele vai
prosperar”.

Para os três, todas as empresas devem entender quais tarefas seus clientes precisam desempenhar,
quais dores buscam solucionar e quais ganhos querem alcançar. Isso seria feito através da reformu-
lação ou criação de novos modelos de negócios para os clientes a partir da pesquisa de mercado, que
consiste na coleta de dados e informações junto aos consumidores ou possíveis consumidores das
empresas/clientes.

Os três queriam desenvolver melhor o conceito de seu negócio e levar técnicas de desenvolvimento
de startups para dentro de micro e pequenas empresas. Para isso, primeiro foi preciso entender como
grandes empresas começaram. Renan, um dia mencionou que grandes ideias de negócios começaram
de forma simples e muitas delas nasceram em uma garagem. Apple, Microsoft e Amazon são alguns
exemplos - e hoje estão entre as empresas mais valiosas do mundo segundo o ranking da Kantar. Por
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isso a decisão pelo nome escolhido “Garagem Desenvolvimento de Negócios”, pois representava o
principal objetivo do grupo: fazer pequenos negócios darem a partida.

Renan, Lopes e Macedo estavam confiantes quanto à proposta de valor do negócio. A ideia seria
traduzir os problemas do diagnóstico de maneira clara e efetiva, transformando as necessidades dos
clientes em oportunidades inovadoras de mercado. Diante disso, determinaram como segmento-alvo
as micro e pequenas empresas, pois para eles pequenos empreendimentos que buscam seu espaço
em mercados saturados precisam encontrar formas de diferenciação.

Ainda, os amigos sabiam que apenas uma proposta de valor não seria capaz de gerar resultados
tangíveis. Portanto, eles começaram a planejar o que seria necessário para formalizar a empresa.
E nesse contexto de planejamento surgiram as primeiras dúvidas e dificuldades sobre como
empreender no mercado brasileiro.

E agora, como dar partida?

Os primeiros passos para o desenvolvimento do negócio da Garagem vieram quando tiveram a
oportunidade de realizar uma mentoria com a ACE Cortex, uma consultoria em inovação altamente
conceituada na América Latina e especialista em estruturar e desenvolver startups.

No início da mentoria eles conheceram um pouco mais sobre startups, inovação, como lidar com
ambientes incertos e metodologias ágeis. A principal conclusão tirada foi: por que não tentar
aplicar esses conhecimentos em empresas tradicionais? Seria muito interessante aplicar a lógica de
prototipação e dos MVPs (Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável) para trazer inovação
para pequenas empresas. Afinal, o olhar sobre MVPs permite lançar um novo negócio, produto,
serviço, ou mesmo tirar um projeto pessoal do papel. Colocando-o em prática, será possível testar
os pontos principais da sua ideia, com vantagens como agilidade e custos reduzidos (RIES, 2011.

Entretanto, como em qualquer nova empresa de serviços, eles possuíam dúvidas em relação ao que
exatamente sua empresa seria, o que ofereceria a seus clientes e como oferecer. Por isso, ficou
claro para todos que o próximo passo seria reduzir a abstração do negócio e responder alguns
questionamentos fundamentais:

• Como testar um modelo de negócio tendo o mínimo custo possível?
• Qual é o possível segmento-alvo e como é seu comportamento de compra?
• Como posicionar a empresa no mercado?
• Quem são possíveis concorrentes?
• Como a empresa será promovida?

Após a mentoria uma coisa estava clara, cada pergunta apresentava respostas e caminhos diferentes
para cada um dos amigos. Em outras palavras, seria necessário obter conhecimento sobre o mercado
para aplicar os esforços nos lugares certos, aumentando a probabilidade de sucesso.
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Pedindo ajuda aos universitários: a contratação da AD&M

Passados alguns meses, os três já não eram mais membros da EJ. Renan e Macedo passaram a
empreender ao redor de outras ideias de negócio, enquanto Lopes começou a trabalhar na área
comercial de uma startup. Os estudos e essas atividades tomavam muito tempo deles para que a
Garagem finalmente saísse do papel. Assim, Renan teve uma ideia: já que não há tempo hábil no
momento para iniciar as pesquisas de mercado necessárias, porque não contratar uma empresa para
fazer isso?

Assim, eles tomaram a decisão de contratar um Plano de Marketing com a AD&M, a EJ da qual
faziam parte anteriormente. Para eles, uma empresa júnior pareceu ser a melhor opção devido ao
custo benefício. A ideia do projeto seria entender como micro e pequenos empreendimentos com-
preendem inovação para posicionar a Garagem perante o mercado de acordo com o comportamento
de compra do segmento-alvo. Com isso, os sócios esperavam se desprender do senso comum de que
desenvolver algo inovador é complexo, caro e distante do contexto das empresas brasileiras.

O primeiro passo do projeto foi uma reunião de planejamento inicial para que as consultoras
pudessem se apresentar e começar a entender as expectativas do projeto. Na conversa foram
definidos alguns pilares para a execução:

• Definir o que era inovação na visão de micro e pequenas empresas;
• Definir o que tipo de serviço essas empresas necessitam;
• Identificar concorrentes diretos e indiretos.

As consultoras responsáveis realizaram uma pesquisa de dados secundários sobre como os concor-
rentes da Garagem se posicionavam no mercado. A escolha dessa pesquisa como a primeira etapa
se deu porque as consultoras entenderam que informações sobre outras organizações que possuíam
a inovação como centro do negócio seriam essenciais para basear o futuro do projeto. Uma delas
afirmou na reunião: “É muito mais fácil colocar algo em prática quando são conhecidos exemplos
que funcionam”. E essa ideia fez sentido para os três amigos empreendedores.

A pesquisa analisou seis concorrentes e dez potenciais clientes, desde consultorias a startups. A partir
das duas etapas, foram elaborados direcionamentos para a Garagem se posicionar assertivamente
no mercado e conseguir chamar a atenção do segmento-alvo. Assim, além de direcionar os sócios
na comunicação e divulgação do negócio, os consultores desenvolveram um documento guia sobre
os próximos passos a serem seguidos pela empresa.

Depois que os estudos foram finalizados, os sócios perceberam que as micro e pequenas empresas
enxergavam inovação como algo estritamente ligado a corporações ou a área de tecnologia. Essa
barreira tornaria muito complicada a entrada da Garagem no mercado pois envolveria, necessari-
amente, uma quebra de paradigma. Desta forma, o primeiro modelo de negócio – um serviço de
remodelação ou criação de negócios pautado em uma visão Customer Centric – foi descartado pelos
sócios em vista dos resultados da pesquisa de mercado, sem nem mesmo ter sido possível testá-lo.
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A hora de pivotar: introduzindo a Garagem Negócios no mercado

Lopes se lembrava de uma das trocas com a mentoria que tinham realizado e que estava muito
presente no universo das aceleradoras e incubadoras de startups: se sua estratégia inicial não deu
os resultados esperados, prepare-se para “pivotar”, ou seja, mudar de estratégia. Neste momento, a
ideia de pivotar o negócio da Garagem ficou cada vez mais presente na realidade dos sócios.

Os três ainda estavam determinados a ajudar micro e pequenas empresas, construindo suas
carreiras ao redor deste propósito. Diante disso, era válido testar uma nova ideia: uma comunidade
empreendedora com o objetivo de compartilhar conteúdo de diversos temas e unir diferentes
empreendedores. O principal pilar dessa comunidade seria criar uma rede de empresas com o
objetivo de gerar negócios. Em outras palavras,possibilitar o contato entre empresas correlatas, como
uma empresa de design gráfico, uma marca de roupas e uma empresa de costura, por exemplo. A
monetização do serviço seria feita através de uma mensalidade cobrada de cada participante da
comunidade, gerando assim um modelo de renda recorrente.

Tendo a ideia de que “feito é melhor do que perfeito”, frase sempre lembrada por Renan, eles sabiam
que independente do resultado, o experimento seria importante para entender o interesse do mercado
e gerar insights sobre o que poderia ser mudado no modelo de negócio. Assim, a Garagem Negócios
iniciava seu primeiro MVP (Mínimo Produto Viável).

Testando os motores: o primeiro MVP da Garagem Negócios

MVP é um sigla para Minimum Viable Product, em português, Produto Minimamente Viável.
Segundo o guia prático de MVP elaborado pela Endeavor (2021), “é um conjunto de testes primários
feitos para validar a viabilidade do negócio. São diversas experimentações práticas que serão
desenvolvidas levando o produto a um seleto grupo de clientes, mas não é o produto final.”

Existem diversos tipos de MVPs que diferem-se em sua forma de aplicação e os tipos de hipóteses
que as startups querem testar. Lopes sistematizou uma imagem sobre tipos de MPVs em busca de
explicar para os sócios o que havia lido em Contabnet (2019):

• *MVP Concierge: É a simulação de modelo de negócio sem que ele realmente exista,
possibilitando sua geração, através de esforço humano, entrando em contato com
potenciais usuários e entregando a proposta de valor através do esforço manual, sem
ter um protótipo do produto em mãos.

• *MVP Mágico de OZ: É a simulação do produto real, mas que tudo é feito
manualmente nos bastidores pelo “Mágico de Oz”, sem o conhecimento da pessoa
que está usando o produto, por meio de um protótipo que simula o produto final,
muitas vezes através de uma landing page ou serviço não automatizado.

• *MVP Fumaça: Uso de canal de marketing para fazer a distribuição e apresentar a
solução ao potencial público, a partir de uma demonstração que pode ocorrer por
meio de um vídeo, uma apresentação em Powerpoint ou o que você achar melhor.
Essa demonstração pode estar em um anúncio ou uma landing page.
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• *MVP Protótipo: O MVP é a visão simplificada do produto/serviço final, enquanto
o Protótipo é a visão reduzida do produto/serviço final.

• *MVP Duplo: Consiste na elaboração de pelo menos dois protótipos que testam
negócios similares, mas com algumas peculiaridades que difere um do outro, que
serão lançados simultaneamente.

Para o MVP da Garagem Negócios, o Mágico de OZ foi escolhido. Assim, a Garagem convidou 10
empreendedores com quem já possuía contatos para formar um grupo no Whatsapp e participar de
reuniões quinzenais com diferentes temas. O principal ponto que eles queriam testar era se essas
pessoas passariam a trocar experiências e boas práticas após os incentivos dados. Três pesquisas
foram feitas para mensurar a satisfação dos participantes, uma no início do projeto, outra no meio
e a última no final. O objetivo era acompanhar a evolução quantitativa desse indicador e analisar
qualitativamente as interações entre as empresas.

Após dois meses, Renan, Lopes e Macedo chegaram a um consenso: o modelo imaginado era inviável,
pois, por mais que os três se esforçassem, as interações entre os participantes eram muito reduzidas.
Além disso, os testes não apontaram nenhuma evolução significativa no indicador de satisfação.

Renan, uma pessoa que raramente se desanima, neste dia demonstrava certa impaciência, já que o
modelo testado ainda não estava ajustado. Lopes, mais metódico, ainda acreditava que era preciso
um pouco mais de maturação e estava refletindo para onde ir. Macedo, por outro lado, não se
deixou desanimar e lembrou aos parceiros: apesar do insucesso do modelo testado, a experiência
lhes proporcionou novas perspectivas sobre o que estava sendo desenvolvido. Ele começou a apontar
alguns aprendizados:

Os empreendedores que compareceram aos encontros eram pessoas próximas, não necessariamente
faziam parte do público-alvo. Portanto, os temas levantados aparentemente não estavam de acordo
com os interesses das pessoas;

Os momentos de discussão e troca de experiência, essenciais para o sucesso da comunidade, não
ocorreram como esperado, uma vez que os encontros ficaram com uma estrutura mais semelhante
a de palestras;

As métricas usadas no MVP não conseguiam expressar a relação causa e consequência dos dados,
provavelmente eles se basearam nos indicadores errados.

Mudando a rota outra vez!

Após muita conversa, os sócios estavam convencidos de que o modelo de negócio idealizado
precisaria de ajustes, e que para isso seria necessário pensamento estratégico e coragem para fazer
escolhas e aceitar riscos. Em outras palavras, para que o modelo de negócio da empresa apresentasse
uma entrega de valor capaz de proporcionar resultados tangíveis ao mercado, os testes precisariam
ser melhorados.

Assim, os sócios passaram a explorar outras formas para a comunidade funcionar, agora focada
na disseminação do conhecimento. Para isso, eles buscavam auxiliar micro e pequenas empresas
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a solucionarem seus problemas, inicialmente gerando conteúdos gratuitos nas redes sociais. O
diferencial estaria no formato dos conteúdos para capacitar e entreter as pessoas ao mesmo tempo.

Diante disso, o modelo de negócio seria apoiado na Economia da Atenção, ou seja, na capacidade
de atrair e comercializar a atenção das pessoas interessadas pelos conteúdos disponibilizados para
outras empresas. Essa abordagem à gestão da informação trata a atenção humana como um bem
escasso e em constante disputa na Era da Informação (DEVENPORT & BECK, 2001). Essa mudança,
já evidente no mercado de produtos físicos, agora se estende às ofertas de serviços.

Lopes havia visto em um documentário que essa é a abordagem de empresas como Netflix,
Amazon, Google e Twitter, que constroem relacionamentos diretos com os clientes por meio de
indicações, compras, alertas e pesquisas. Essas plataformas digitais ampliam a capacidade dos
fornecedores de construir relacionamentos com os clientes, assim como de oferecer maior suporte
ao desenvolvimento de negócios e melhores ferramentas para se diferenciar da concorrência.

Os sócios sabiam que para viabilizar o negócio seria necessário entender o comportamento do
público-alvo, estudar outros segmentos que poderiam se interessar pelo canal que estava sendo
criado e precisaria ser capilarizado, ou seja, abrangência que uma empresa tem no mercado em
que atua. Quanto mais ela consegue permear o mercado e ampliar sua atuação. A ideia que todos
concordaram, para ser lembrada, foi escrita por Macedo em um papel: A Garagem almeja ser uma
empresa consolidada com um ecossistema empreendedor reconhecido e posicionado no mercado.

Nessa perspectiva, ficou claro para os amigos que um pequeno comerciante que decida formalizar seu
negócio nas redes sociais, ao invés de procurar uma empresa de comunicação ou uma consultoria
de mercado, procurará a Garagem, que irá oferecer a ele a conexão com outras empresas, já no
ecossistema, que trabalham com marketing digital. “Tal conexão no ecossistema é a peça chave
do futuro da Garagem Negócios, pois aumenta a visibilidade das empresas que estão formando
um networking e aumenta o alcance de mais clientes”, era a visão que Lopes defendia. “A ideia
é se descolar do modo operacional e focar na parte gerencial e estratégica” disse Macedo quando
questionado sobre o futuro da empresa. Quanto ao lucro, este viria através de um percentual sobre
a troca de serviços entre as empresas conectadas por intermediação da Garagem Negócios.

Diante da ideia de negócio exposta, os sócios ainda se questionavam qual seria a relação ganha-
ganha, como demonstrá-la aos possíveis parceiros, e como convencer o público-alvo de que estar
dentro de um ecossistema empresarial é mais benéfico do que buscar consultorias tradicionais de
mercado. Buscando dar mais clareza às ideias na cabeça dos sócios e sistematizar as possibilidades,
no último encontro que tiveram, Macedo levou esse quadro para que analisassem juntos:
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Tabela 1: Modelos de negócio (Fonte: Autoria própria)

Frente a tantas possibilidades e incertezas, os três sócios terão de tomar uma difícil decisão: como
lançar a Garagem Negócios - uma escolha que influenciará sua posição no mercado e a rentabilidade
a longo prazo do modelo de negócio idealizado.

Perguntas para debate:

1. Considerando o cenário atual, analise os prós e contras do primeiro modelo de negócio
idealizado pelos sócios. Que modificações você realizaria para torná-lo viável?

2. Sobre o modelo de negócio 2, você acredita que as hipóteses levantadas são suficientes para
explicar o insucesso do MVP? Quais modificações poderiam ser aplicadas para aumentar a
possibilidade de sucesso?

3. No modelo 3, o posicionamento da Garagem Negócios de construção e intermediação de
um ecossistema empresarial é viável a longo prazo? Quais os benefícios para os clientes em
potencial e para os sócios?

4. Como poderia ser a implementação de um modelo baseado na Economia de Atenção para
monetizar o negócio?

5. Escolha um dos três modelos propostos e proponha um MPV para ele.
6. O que você sugere para tangibilizar ainda mais a ideia do negócio?

Galeria

Galeria de imagens do caso disponível em: https://blog.casoteca.app.br/garagemdenegocios/

https://blog.casoteca.app.br/garagemdenegocios/
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Diamantes são eternos: dilemas de
posicionamento de uma marca de
luxo
Nicole Alonso Santos de Sousa, Amanda Alves Silva de
Melo, Eluiza Alberto de Morais Watanabe

Resumo

O mercado de diamantes naturais sofreu diversas mudanças durante sua história. Durante séculos,
a exploração, o financiamento de guerras e muitos outros escândalos criaram situações complicadas
para as corporações que trabalham no ramo, como o Grupo De Beers. Contudo, a tecnologia criou um
competidor inesperado: os diamantes criados em laboratório, que estabeleceram um novo segmento
de mercado e novas formas de negócio que não poderiam ser ignoradas. Com olhar nesse novo
mercado, a De Beers fundou a marca LightBox para atuar simultaneamente junto com seu segmento
original, os diamantes naturais. Agora, para que ambos possam coexistir no disputado mercado de
luxo, é necessário estabelecer um posicionamento de marca e um branding que permitam a geração
de valor para ambas empresas. Este caso é um convite aos leitores para conhecerem a maior empresa
do mercado de diamantes do século XX e refletir sobre seu futuro no século XXI e sobre as estratégias
de marketing que devem ser adotadas para a geração de valor para todos os stakeholders envolvidos.
Palavras-chave: Marketing; Branding; Mercado de Diamantes; Artigos de Luxo.

Abstract

The natural diamond market has suffered several changes during its history. For centuries, exploita-
tion, the financing of wars, and many other scandals have created difficult situations for corporations
working in the field, such as the De Beers Group. However, the heyday of modernity and technology
created an unexpected competitor: laboratory-grown diamonds, which established a new market
segment and new ways of business that could not be ignored. Looking out for this new market, De
Beers founded LightBox to work simultaneously with its original segment, the natural diamonds.
Now, so that both can coexist in the disputed luxury market, it is necessary to establish brand
positioning and a branding that allows value for both companies. This case is an invitation to readers
to get to know the biggest company in the 20th-century diamond market and reflect on its future
in the 21st-century and what marketing strategies should be adopted so that both organizations can
thrive and deliver value to all stakeholders involved.
Keywords: Marketing; Branding; Diamond Market; Luxury Items.
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Surgimento da De Beers

Ao longo do século XIX, o continente africano foi palco para a assinatura de múltiplos acordos
que ocasionaram sua partilha entre as grandes potências europeias. O imperialismo praticado pelas
nações industrializadas almejava ampliar seu acesso a matérias-primas e mercados consumidores
em vista da recente Revolução Industrial. Foi nesse contexto de busca e exploração que surgiram
Cecil Rhodes, colonizador britânico, então ministro da colônia do Cabo e fundador da Companhia
Britânica da África do Sul, e Barney Barnato, empresário britânico considerado barão do ouro e
magnata de diamantes. Ambos foram responsáveis pela descoberta de múltiplas minas de ouro e
diamantes.

No ano de 1871, a mina Kimberley foi descoberta na África do Sul. Rhodes e Barnoto, então rivais,
compraram o direito de exploração da mina de várias empresas mineradoras menores até tornarem-
se ambos os principais exploradores do local. Em meio as brigas para definir a dominância comercial
de Kimberley, os dois empresários aumentaram a oferta de diamantes no mercado, fazendo com que
os preços diminuíssem drasticamente. Para resolver o problema, a única solução encontrada foi a
fusão de suas mineradoras.

E, assim, em 1888, os britânicos fundaram o Grupo De Beers, uma companhia em atuação no mercado
de diamantes naturais até os dias atuais, contando com mais de 20.000 funcionários e um faturamento
estimado de US$5,06 bilhões, de acordo com as informações divulgadas pelo Grupo em 2021.
Por décadas, o Grupo De Beers monopolizou a cadeia produtiva mundial de diamantes naturais,
detendo para si as maiores e melhores minas produtoras de diamante, exímias em quantidade e
qualidade. Além disso, até o final do século XX, o Grupo foi responsável pelo corte e polimento das
pedras, fornecendo-as diretamente para as principais joalherias do mundo.

A marca De Beers

Até o final da década de 1980, o Grupo De Beers atuava tanto como empresa central quanto
intermediária, com um maior enfoque na segunda. Ou seja, apesar de extrair, processar e vender seus
próprios diamantes, a empresa concentrava-se em uma atuação intermediadora na cadeia produtiva:

• Comprando diamantes extraídos de outras minas.
• Vendendo diamantes brutos para a indústria de processamento
• Comprando diamantes processados de outras empresas processadoras
• Vendendo diamantes processados para a indústria de joias, atendendo empresas como Tiffany

& Co. e outras.

A De Beers comandava a cadeia produtiva de diamantes, escoando sua produção para o mercado
consumidor por meio de vendas B2B (business-to-business – interação comercial entre duas
empresas) e B2C (business-to-consumer – comércio entre a empresa produtora e o consumidor final).
Posto isso, o Grupo comercializava suas pedras para empresas demandantes, como joalherias, e
diretamente para o consumidor final, com joalherias próprias da empresa.
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Entretanto, com anos de dominação sobre os diamantes naturais, crises irremediáveis começaram a
surgir a partir dos anos 90 e alteraram o curso da empresa e do próprio mercado. A verticalização
da cadeia produtiva, o escândalo dos Diamantes de sangue, medidas de regulação comercial e a
orientação do mercado pela demanda foram alguns dos eventos que levaram a De Beers a mudar
seu modelo de atuação para sobreviver aos novos tempos.

A crise dos diamantes naturais e a estratégia da De Beers

O diamante natural é um mineral composto por carbono cristalizado sob alta temperatura e pressão
no curso de milhões de anos sob a superfície terrestre. Em vista disso, cada pedra é singular, única,
impossibilitando classificar o diamante como uma commodity, ou seja, um bem em estado bruto,
produzido em larga escala e de características homogêneas.

Anualmente, o mercado de diamantes movimenta US$ 13 bilhões em pedras brutas, US$17 bilhões
em diamantes processados e US$ 82 bilhões em joias, conforme média anual dos anos de 2015 a 2017.
Essas são as três principais indústrias que compõem a cadeia produtiva dos diamantes naturais:
exploração, processamento e transformação.

Até o final da década de 1980, na indústria de exploração, seja a céu aberto, no subsolo, no mar
profundo ou em encostas, a De Beers se faz presente, detendo extensas minas de exploração,
principalmente localizadas na África do Sul. Na indústria do processamento, o corte e polimento
de mais de 50% dos diamantes do mundo estava a cargo da Índia, com um valor agregado de US$ 10
por quilate, o mais competitivo entre os países.

Durante a década de 1990, os países africanos começaram a questionar a razão de seus diamantes
serem extraídos de suas terras e processados na Índia. Assim, iniciou-se o movimento de verticali-
zação da cadeia produtiva, com o estabelecimento de leis locais nos países produtores de diamantes
para fortalecer a indústria nacional. Nessa perspectiva, minas começaram a se integrar na indústria
de processamento e de joias. O processo contrário também aconteceu: com a perda de fornecedores
diretos, as indústrias de processamento e também de joias começaram a investir em suas próprias
minas.

Toda essa mudança no cenário mundial reduziu drasticamente a parcela de mercado da De Beers
para 65% ao final da década de 1990. Esse número significou uma grande redução, pois no início da
década, a empresa detinha 85% da parcela do mercado global, tendo 45% dos diamantes brutos e 80%
dos diamantes processados do mundo sob sua posse.

O golpe final foi deferido em 1998, quando veio à tona o envolvimento da De Beers no escândalo dos
Diamantes de Sangue. Angola, um dos maiores países produtores de diamantes, foi dominada por
forças rebeldes eclodindo uma guerra civil, na qual os grupos conflitantes usaram os diamantes para
financiar armamentos. O Grupo De Beers continuou a comprar os diamantes advindos do conflito
em uma tentativa de manter seu controle sobre o mercado, já reduzido e, assim, manchando sua
reputação com a participação em um evento histórico que ceifou milhões de vidas. Em meio aos
escândalos, grandes empresas anunciaram o encerramento de suas parcerias com o Grupo, como a
gigante da indústria da joalheria Tiffany & Co.
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Com tantos problemas a sua volta, a De Beers teve que tomar várias decisões gerenciais para se
restabelecer no mercado.
Sua primeira medida foi remediar o escândalo de seu envolvimento com os Diamantes de Sangue.
Para isso, o Grupo se comprometeu a comercializar diamantes oriundos apenas de sua própria
produção, não mais comprando e vendendo pedras de outras providências. Em 1998 criaram a
Forevermark — uma pequeníssima logo colocada nos diamantes para identificá-los como conflict
free (sem conflitos).

A segunda medida foi reconhecer que seu domínio de mercado não mais alcançaria os mesmos nú-
meros do passado, com todas as medidas antitruste adotadas. Assim, o Grupo começou a vender seus
diamantes orientado pela demanda, não mais injetando seus diamantes no mercado e controlando
os preços. Essa ação foi possível por meio da implantação do esquema de Sightholders – empresas
que compõem uma lista de organizações autorizadas a adquirir diamantes brutos ou processados
da marca De Beers, sendo formadas por joalherias e revendedoras de diamantes que estabeleceram
relação contratual com o Grupo, podendo solicitar diamantes em lotes “personalizados” e usufruir
de outros benefícios, de forma a “garantir uma maior entrega de valor na parceria”.

Nesse sentido, em 2000, a empresa iniciou seu programa especial Supplier of Choice (fornecedora
“número 1” para escolha dos consumidores) visando esses Sightholders, com atuação em três frentes:
produção e distribuição, promoção e confiança do consumidor.

• Produção e distribuição: almejando um modelo mais enxuto, a De Beers deixou de atuar
como empresa intermediária para focar em sua própria produção, agregando valor aos seus
diamantes a cada etapa da cadeia produtiva, entregando diamantes de alta qualidade para
joalherias Sightholders e produzindo peças próprias para varejo.

• Promoção: segundo a De Beers, em 2000 o mercado de joias de diamantes destinava ao Mar-
keting e Propaganda apenas 2% dos resultados econômicos de suas vendas globais, enquanto
o mercado de bens de luxo, no geral, destinava 10% para determinado fim. Assim, o Grupo
oferecia aos Sightholders a oportunidade de se beneficiar de suas campanhas de marketing
enquanto desenvolviam os planos de branding de suas próprias marcas.

• Confiança do Consumidor: a Forevermark, criada em 1998, foi inserida no programa para
aumentar a confiança dos Sightholders e seus respectivos consumidores, garantindo um
diamante natural, sem tratamentos para fissuras ou alteração de cor e, mais importante, sem
relação com conflitos.

Essas medidas conseguiram restabelecer a De Beers no mercado por pouco tempo. Em paralelo à
reconstrução da imagem da De Beers, a inovação e os avanços tecnológicos criaram um grande
desafio para a empresa recém-estruturada.

A ascensão dos diamantes de laboratórios

Ao longo dos anos, múltiplas tecnologias surgiram e facilitaram a exploração de diamantes naturais,
mas o impacto ambiental e a complexidade da obtenção desse mineral tão único fez cientistas de
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todo o mundo buscarem outras alternativas para sua produção. Assim, a tecnologia foi se mostrando
cada vez mais importante, principalmente em relação à sustentabilidade.

Em 1797, a composição do diamante foi estudada e verificou-se que era carbono puro. Desde então,
cientistas promoveram experimentos para criar a gema em laboratório. O primeiro sucesso ocorreu
em 1954, com a criação de um cristal de carbono duro o suficiente, mas sem o refinamento necessário
para ser uma pedra preciosa. Na época, a General Electrics – conglomerado multinacional no ramo
de tecnologia – desenvolveu máquinas capazes de fabricar este material para utilizá-lo no corte
de outras substâncias, como: metais, cerâmicas e concreto. Porém, a produção de diamantes em
laboratório era extremamente cara devido às técnicas aplicadas e à quantidade de energia necessária
para sua fabricação. Então, neste período, os diamantes cultivados em laboratório não eram uma
opção viável para comercialização.

Os estudos prosseguiram e, em 1971, cientistas conseguiram produzir um diamante com a qualidade
necessária. Entretanto sua produção resultou em uma gema de cor amarelada devido a infusão de
nitrogênio no processo de produção, além de continuar sendo um procedimento muito caro.

Finalmente, em 1999, a tecnologia foi capaz de criar diamantes que ”poderiam exceder diamantes
naturais em quilates (tamanho), cor e clareza, em um processo de produção menos custoso se
comparado com a mineração de diamantes naturais. Lentamente, essas pedras preciosas entraram
no mercado de diamantes.” (Primegems/Amanda Butrcher).

Durante a década de 2000, a tecnologia necessária para realizar o cultivo de diamantes em laboratório
evoluiu e tornou possível a produção e, consequentemente, a comercialização deste produto em
larga escala. Além disso, outros fatores (como a cadeia produtiva mais sustentável desse produto,
quando comparado à exploração tradicional), fizeram com que esse mercado se expandisse. Assim,
esta novidade atraiu a atenção de novos competidores e desafiou os tradicionais players do mercado
a se reinventarem, a fim de se manterem competitivos nessa indústria.

No processo de cultivo de diamantes em laboratórios, utilizam-se máquinas capazes de produzir
um ambiente com elevado calor e alta pressão, condição semelhante à que ocorre na natureza
para a obtenção de diamantes. Entretanto, uma grande diferença entre os dois processos é que, nos
laboratórios, são necessárias cerca de quatro semanas para a produção de um diamante de 1 quilate
e, na natureza, o mesmo processo ocorre em milhões de anos.

Os diamantes produzidos em laboratório possuem diversas nomenclaturas, como: “sintéticos”, “feitos
pelo homem” e “cultivados em laboratório”. Não é possível ver a diferença a olho nu entre um
diamante natural e um cultivado em laboratório, somente quando especialistas em diamante as
analisam com uso de microscópios. Além disso, o preço de uma pedra feita em laboratório é de 20%
a 40% menor em comparação a pedra minerada.

Os diamantes produzidos em laboratório possuem características ópticas, químicas, térmicas e físicas
iguais aos diamantes de mineração. Assim, os diamantes cultivados em laboratório são classificados
pelos mesmos critérios das pedras tradicionais: corte, cor, clareza e quilate.

Para a De Beers, o diamante natural carrega consigo um grande valor simbólico por ter sido formado
durante milhões de anos na crosta terrestre. Por isso, em um primeiro momento, ela se posicionou
de forma completamente contrária à entrada dos diamantes de laboratório no mercado. A De Beers
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lançou um programa em defesa das gemas naturais, fornecendo a seus principais compradores e
intermediários o maquinário necessário para distingui-las, de forma que o consumidor final não
fosse “enganado”.

Entretanto, a De Beers não contava com o apelo ético-ambiental-social que os diamantes de
laboratório possuíam, o que lhes dava cada vez mais espaço no mercado de diamantes. Então, em
2018, a empresa percebeu que era impossível lutar contra os preceitos da sustentabilidade e da
tecnologia e se rendeu aos diamantes de laboratório.

Surgimento da LightBox

Em 2018, o Grupo De Beers lançou a marca Lightbox Jewelry, mais conhecida como LightBox, a qual
produz e comercializa exclusivamente joias com diamantes produzidos em laboratório. Na época,
Steve Coe, presidente da Lightbox, disse que a marca surgiu para oferecer joias de alta-qualidade e
design de excelência a preços menores que os ofertados pelos concorrentes.

No lançamento da nova marca, Bruce Cleaver, CEO da De Beers Group na época, afirmou que “a
Lightbox irá transformar o setor de diamantes cultivados em laboratórios ao oferecer aos clientes
um produto que eles nos disseram que querem, mas atualmente não encontram: uma acessível joia
de design que talvez não seja para sempre, mas seja perfeita para o agora”. Neste mesmo contexto,
o CEO afirmou que os produtores de diamantes em laboratório estavam perdendo a oportunidade
de oferecer um produto divertido e mais acessível economicamente.

Assim, com apoio e desenvolvimento da tecnologia, surge a Lightbox para oferecer menores preços
a consumidores que preferem joias com menor impacto ambiental e preços mais acessíveis. E, desde
o início, o CEO do Grupo afirmou que a marca é um pequeno negócio quando comparado aos outros
setores do Grupo, mas é uma oportunidade a ser explorada, já que garante uma nova e complementar
oportunidade comercial ao Grupo De Beers.

De acordo com a estratégia do Grupo, de 2018 a 2022, os diamantes serão produzidos no laboratório
de Oregon e comercializados primeiramente apenas nos Estados Unidos por meio do e-commerce.
O investimento previsto para esse período foi de 94 milhões de dólares. Além disso, o Grupo
desenvolveu uma tecnologia na qual todo diamante acima de 0,2 quilate produzido em laboratório
pela Lightbox terá uma pequeníssima logo da empresa colocada nos diamantes para identificá-los
como produzido em laboratório, além de ser um marcador de qualidade e de produto feito pelo
Grupo De Beers.

A estratégia de posicionamento do Grupo De Beers: do melhor
slogan do século XX aos novos tempos

No começo do século XX, oficializar um noivado com um anel de diamante era uma prática que
ainda estava se estabelecendo. Além disso, após a 1ª Guerra Mundial e a Crise de 1929, o preço
dos diamantes estava em queda, as vendas estavam estagnadas e os diamantes em circulação eram
pequenos e de baixa qualidade.
Harry Oppenheimer, CEO da De Beers à época, viajou aos Estados Unidos para tentar retomar o
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consumo de diamantes no país e, para isso, contratou a agência de publicidade N.W. Ayer que lhe
fez uma proposta que revolucionou o mercado de diamantes mesmo em meio à crise.

A De Beers deveria “convencer os homens jovens que um diamante (e apenas um diamante) era
sinônimo de romance, e que a medida do seu amor e do seu sucesso pessoal e profissional era
diretamente proporcional ao tamanho e qualidade do diamante que ele comprasse. E as jovens
mulheres deveriam ser convencidas de que o cortejo de um homem, inevitavelmente, deveria ser
um diamante” (texto original de Uri Friedman para The Atlantic, 2015). Assim, em 1939, a De Beers
se tornou a 1ª empresa a promover diamantes, por meio de campanhas de anéis de noivado, que
revolucionou o mercado de diamantes frente aos efeitos da Crise de 1929 e o estopim da 2ª Guerra
Mundial.

Em 1947, nasceu o slogan da empresa: “A Diamond is Forever” (Um Diamante é Para Sempre), que
foi considerado o melhor slogan publicitário do século XX pela revista especializada Advertising
Age. O slogan consagrou a De Beers no mercado varejista de joias de diamante.

A empresa continuou a promover suas joias – anéis, colares, brincos e outros acessórios – como
símbolo de amor, não apenas para o noivado, mas para presentear a pessoa amada, com campanhas
como: “She married you for richer or poorer. Let her know how it’s going.” (Ela se casou com você
‘na riqueza ou na pobreza’. Deixe-a saber como está indo). Além disso, o Grupo De Beers também
promoveu seus diamantes para trabalhadores de classe média-alta, com a campanha “como eternizar
dois meses de seu salário”, que indicava que, com dois meses de salário, um trabalhador daria um
presente que sua mulher amada guardaria para sempre.

Contudo, de 1970 a 2000, as taxas de divórcio aumentaram. Apenas nos Estados Unidos, 50% das
mulheres não eram casadas, por escolha própria ou não, e muitas já não acreditavam nas histórias
de “amor eterno”. Frente à iminente crise, a De Beers passou a promover o diamante não apenas
como o amor entre duas pessoas, mas um emblema de amor próprio. Dessa maneira, em 2001 foi
lançada a campanha do “Anel da mão direita”, para promover as joias da De Beers como um sinal
de empoderamento e independência feminina.

Nos últimos anos, a empresa tem buscado novas formas de se posicionar para se manter competitiva
no mercado. Em 2020, a empresa passou a associar a compra de seus diamantes à ajuda humanitária
para contribuir com as comunidades carentes de Botswana,Namíbia e África do Sul, além da
conversão de renda para a proteção da Savana Africana. Em 2022, a sua mais recente campanha
busca promover seus diamantes como símbolo de qualquer tipo de amor, dando representatividade
à comunidade LGBTQIA +.

O público alvo da De Beers contempla homens e mulheres na margem dos 30 anos para cima, de
classe média-alta e alta, principalmente as mulheres. Uma pesquisa recente realizada pela De Beers
revelou que, mesmo com a pandemia e a retração observada no mercado global e no de diamantes,
a demanda por joias é forte, tanto para composição de estilo pessoal quanto para noivados. A
pesquisa mostrou que, em um contexto matrimonial, as mulheres são mais propensas a pensarem
sobre seu anel de noivado (54%)do que outros aspectos como o casamento (32%) ou lua de mel (15%)
(NYAUNGWA, 2020).

Com relação aos preços praticados, o Grupo De Beers utiliza estratégias de posicionamento de preços
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diferentes para cada frente de atuação do Grupo. Para diamantes brutos, a precificação segue o
modelo de avaliação do diamante com base no tamanho (quilates) e na qualidade da pedra. Os preços
praticados pelo Grupo ainda hoje influenciam na média de preço de um quilate de um diamante no
mercado global. O preço das pedras têm valor agregado a cada etapa da cadeia produtiva, como é o
caso dos diamantes processados.

Em sua joalheria, os preços da De Beers estão de acordo com o mercado. O preço de um anel de
noivado com um diamante de 1 quilate custa, aproximadamente, R$76 mil (US$14,4 mil - cotação
em 03/08/2022), o mesmo valor praticado por outras gigantes da joalheria.

A estratégia de posicionamento da LightBox: alfabetização,
comunicação e diversificação de grupos

Atualmente a Lightbox opera como empresa subsidiária independente pertencente ao Grupo De
Beers e sua missão é “Disponibilizar o brilho do diamante para mais pessoas com mais frequência”.
Por isso, investe bastante em tecnologia para fazer os diamantes fabricados em laboratórios serem
maiores, melhores e economicamente mais acessíveis.

Uma das características marcantes do posicionamento da Lightbox é a alfabetização do público
quanto ao mercado de diamantes produzidos em laboratório. No site da empresa é possível acessar
diversos conteúdos sobre o tema, como:

• O que são diamantes produzidos em laboratório;
• Métodos utilizados para produzir os diamantes da LightBox;
• Descrição do processo de produção dos diamantes Lightbox (em vídeo);
• Qualidade dos diamantes Lightbox.

Outro aspecto marcante do marketing da LightBox é o modelo de precificação utilizado para atrair
a atenção dos consumidores que procuram baixo custo. Diferentemente do mercado tradicional de
joias, a marca utiliza somente um critério para a precificação: a quantidade de quilates. Desconsidera-
se os tradicionais aspectos como cor da pedra, uma vez que o processo de produção e a fabricação
de diamantes coloridos não difere substancialmente da produção de diamantes sem cor.

Atualmente, cada quilate (do inglês carat) custa 800 dólares e as demais pedras obedecem essa
proporção, ou seja, uma pedra de ½ quilate custa 400 dólares, conforme imagem abaixo:
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Fonte: LightBox

O preço final da joia é dado então pelo custo do diamante de laboratório utilizado na peça, adicionado
ao custo dos outros materiais utilizados no design (prata ou ouro) do colar, anel, pulseira ou brinco.

A Lightbox possui a linha Lightbox Finest Collection, em que cada quilate custa US$1.500, porque
as pedras produzidas passam por um processo de refinamento do material e assim, apresentam mais
clareza. Nesta linha, todas as pedras são complementadas com design de ouro 18 quilates. A linha
promete ao consumidor joias com diamantes excepcionais, ”que são o epítome do alto impacto e alta
qualidade”.

Por último, outro fator diferencial da Lightbox é a comunicação com diferentes grupos. A marca
posiciona-se a favor dos direitos da comunidade LGBTQIA + e estabelece parcerias com influencers
de público jovial. Nos Estados Unidos, ainda oferecem a possibilidade de serviço concierge virtual
de joias, em que o cliente pode ligar por chamada de vídeo ou por chat e contactar uma stylist de
joias que o ajudará na experiência de compra.

O público-alvo da LightBox contempla a geração dos millennials e a geração Z, que, até 2024,
representarão em torno de 50% do mercado de luxo pessoal no mundo, segundo dados do Boston
Consulting Group:

“Na joalheria, é crescente a preocupação em conquistar esses indivíduos que se mostram, muitas
vezes, mais tendenciosos a investir em eletrônicos sofisticados ou em experiências. Além disso,
eles são mais sensíveis aos propósitos abraçados pelas empresas. É nesse contexto que passamos
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a observar os sinais de uma verdadeira disrupção no mundo das joias: a adoção de diamantes
cultivados” (Boston Consulting Group apud Rosana de Moraes, 2018)

Em síntese, os consumidores da LightBox são principalmente pessoas das novas gerações que têm
uma crescente preocupação ambiental e que provavelmente não comprariam um diamante se não
tivessem encontrado uma alternativa mais barata para que possam expor sua aquisição nas redes
sociais (LABGROWNCARATS, 2022).

Diamantes naturais vs. de laboratório: o futuro do mercado

Durante a pandemia do COVID-19, o mercado de diamantes naturais viu seus números despencaram,
resultando em movimentações de US$ 6,1 bilhões em pedras brutas, US$ 1,75 bilhão em diamantes
processados e US$ 38,23 bilhões em joias (Statista), no ano de 2021. Especialistas demonstram uma
visão positiva quanto a uma retomada e crescimento do mercado, principalmente em vista dos
números provenientes das vendas online durante os períodos de quarentena. Apesar do mercado
global ter recuado em 20%, as vendas de diamantes naturais pela internet cresceram e estima-se que
o mercado de joias online alcance o valor de US$ 19,88 bilhões em 2022 (PR Newswire, 2021).

Ainda, estudos demonstram que a expectativa para o futuro é o crescimento do mercado de
diamantes, retornando às marcas de crescimento histórico do período pré-pandêmico, esperando-
se uma recuperação total do mercado até 2024. O momento parece oportuno para a De Beers tomar
medidas que lhe assegurem sua fatia de mercado, mas alguns números ainda são preocupantes.

Segundo Edahn Golan, analista independente da indústria de diamantes, os dados de março de 2022
mostraram que “o número de anéis de noivado vendidos com diamantes produzidos em laboratório
aumentou 63% em relação à 2021, enquanto o número de anéis de noivado vendidos com diamante
natural diminuiu 25% no mesmo período.” (CNN, 2022).

“O grande medo na indústria de diamantes naturais é que os consumidores comecem a aceitar dia-
mantes cultivados em laboratório em anéis de noivado. Tarde demais. Está realmente acontecendo.”
(GOLAN, 2022).

De acordo com Dan Moran, especialista em diamantes de terceira geração e proprietário da joalheria
Concierge Diamonds, os diamantes de laboratório “estão se tornando populares à medida que os
consumidores estão mais conscientes e educados sobre eles” (CNN, 2022).

Uma importante ferramenta de conscientização por parte das empresas produtoras de diamantes em
laboratório é o TikTok e o Reels do Instagram, onde postam conteúdo que compara a joia natural e
sintética. Essa estratégia alcança os millennials e a geração Z, cuja “mentalidade ecologicamente
consciente e preocupações éticas sobre o fornecimento de diamantes naturais é outro fator que
influencia sua preferência por anéis de noivado não tradicionais, de acordo com um relatório do
site de planejamento de casamentos The Knot” (Isto é, 2022).

Além disso, a Guerra na Ucrânia impactou o fornecimento de diamantes naturais em vista das
sanções aplicadas pelos EUA ao governo russo e, consequentemente, à Alrosa, atualmente a maior
empresa de mineração do mundo, retendo 28% da produção global, o que eleva os preços das pedras
em vista da diminuição da oferta.
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Por fim, é importante considerar que, devido ao seu tempo de formação de milhares de anos, o
diamante é considerado um recurso natural não-renovável. Em 2020, a maior mina do mundo, a
mina Argyle, na Austrália, encerrou suas atividades por escassez de pedras economicamente viáveis.
Até então, era conhecida como a maior produtora de diamantes em volume, fornecendo 90% dos
diamantes cor de rosa do mundo. Apesar dos diamantes ainda estarem longe de acabar, a sua
exploração vai ficando exponencialmente mais difícil acarretando no encerramento de minas e a
necessidade de buscar novas fontes, com todo o impacto ambiental e social que a instalação de um
mina causa na região em que se instala.

Frente a tantas incertezas para o futuro, o Grupo De Beers enfrenta um grande dilema gerencial:
como manter-se competitiva frente ao mercado de diamantes naturais e de diamantes produzidos
em laboratório? – um desafio que definirá sua posição no mercado de luxo.

————

Perguntas para o debate

1. Criar a marca Lightbox foi um acerto por parte da De Beers? Ou acredita que a De Beers deveria
ter focado seus esforços para fortalecer a marca original? Analise prós e contras desta decisão.

2. A longo prazo, você acredita que o Grupo De Beers deveria abandonar a linha de diamante
natural? Por quê?

3. Compare o mix de marketing (4Ps) e o público-alvo da De Beers e da LightBox. Diante da
comparação, as duas marcas são concorrentes diretas? Justifique sua resposta.

4. Na sua opinião, o posicionamento do Grupo De Beers em relação à responsabilidade social e
ambiental consegue persuadir seu público-alvo? Explique.

5. Analise as principais estratégias de diferenciação da marca Lightbox. Elas são capazes de atingir
o público alvo desejado?

6. Como a De Beers e a Lightbox podem manter suas estratégias de atuação de mercado de forma
complementar a longo prazo?

————

Galeria

Galeria completa de imagens do caso disponível em: https://blog.casoteca.app.br/diamantes/

————
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Grupo Alfa e a transformação digital
de um programa de capacitação em
tempos de pandemia
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Resumo

Este caso reflete sobre as mudanças elaboradas pelo o Grupo Alfa Consultoria para continuar seu
propósito. A atenção se concentra na ação de chamada C3PO, desenvolvido pela empresa com
o intuito de criar conexão entre jovens, com o mercado. Será discutido de forma um programa
intensivo de formação pode ser adaptado à dinâmica de trabalho remoto. No debate, o estudante
irá participar dos caminhos que Aurora e seu time criarão para estruturar esse programa inovador
diante de um cenário em mudança.
Palavras-chave: transformação digital; capacitação; pandemia; gestão de pessoas.

Abstract

This case study invites us to reflect on the impacts of the pandemic on training actions offered by
Grupo Alfa Consultoria, which sought to adapt and seek new ways to continue its purpose. The case
focuses on the action called C3PO, developed by the company with the aim of creating a connection
between young people and the market. It will be discussed how an intensive training program can
adapt to the dynamics of remote work and teaching. In the debate, the student will participate in
the paths that Aurora and her team still need to create to structure this innovative program in the
face of a changing scenario.
Keywords: digital transformation; trainning, pandemic; human resources management.

História

O Grupo Alfa é uma empresa brasileira que atua no mercado global de consultoria desde 2005.
Atualmente, o Grupo Alfa está presente em 10 países do mundo e, no Brasil, em 8 cidades: Brasília,
São Paulo, João Pessoa, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. A consultoria tem o
propósito de contribuir com o crescimento sustentável das organizações e trazer resultados efetivos,
impactando positivamente todos os envolvidos, com foco na sociedade. A empresa tem como
principal diferencial a atuação não só em consultoria de gestão, mas em frentes de mercado como:
analytics (inteligência analítica), tecnologia, inovação, processo e organização, operações e supply
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(cadeia de suprimentos). Um de seus propósitos é trazer transformação e inovação contínuas para
os seus clientes.

A empresa foi criada por estudantes de administração, economia e engenharia da produção da
Universidade de Brasília que se conheceram na matéria de Gestão de Projetos, nascendo assim o
desejo de gerar disrupção no mercado de empreendedorismo, de maneira prática e desconstruída.
Desde seu princípio, o Grupo Alfa tinha o intuito de realizar uma ponte dos estudantes com o
mercado.

Com 16 anos de existência, a organização já realizou 1900 projetos de consultoria para variados
setores tanto do setor público quanto privado, além de ter experiência com diversas áreas da indústria
como: educação, transporte e logística, varejo, alimentos e bebidas, serviços financeiros e seguros.
Atualmente, o Grupo Alfa já impactou 250 clientes com um time de mais de 400 consultores.

No ano de 2019, a empresa conquistou o reconhecimento Great Place to Work. Mais de 80% dos
seus colaboradores indicavam que era uma excelente empresa para se trabalhar, o que revelava um
percentual bastante superior à média do mercado latino-americano. A gestão de pessoas era uma
prioridade para o Grupo.

Aurora, que trabalha na equipe de recursos humanos do Grupo Alfa há 4 anos, colaborou como
parte da equipe que estruturou um programa de capacitação de alto impacto, com foco em jovens. Ela
contribuiu em duas edições do programa. Neste momento, ela foi convidada a assumir a coordenação
desse programa e está muito animada com o desafio. Para Aurora, o C3PO foi um grande aprendizado
e veio em um momento muito desafiador. Ela se lembra bem quando a ideia surgiu: era um período
tumultuado com tantas adaptações no universo do trabalho, da família, das rotinas das pessoas, todas
causadas pela pandemia de Covid-19. Aurora recorda das incertezas daquele período, contexto no
qual o Grupo Alfa se viu motivado a compartilhar seu conhecimento com os jovens e organizar um
programa de capacitação online com grande envergadura.

Como administradora, Aurora começou a pensar sobre os passos que precisará tomar para que esse
programa seja cada vez melhor. Rapidamente, ela começou a levantar possíveis nomes dentro da
empresa que queiram atuar nesta frente, assim como a definir os temas e esboçar o planejamento
e a organização da iniciativa. Um dos desafios dela era construir um programa que fosse marcante
para os participantes e que pudesse fortalecer o branding da empresa a longo prazo.

O nascimento do C3PO durante a pandemia

O C3PO foi o primeiro grande evento de exposição da marca Grupo Alfa dentro do mercado
de consultoria. O objetivo da empresa com a iniciativa, criada pouco antes da pandemia, era
conectar universitários e recém-formados de diversos cursos com instituições do Brasil inteiro,
potencializando as oportunidades de networking e estimular o contato dos participantes com
especialistas do mercado.

Buscando trazer transformação e conhecimento para as pessoas que estavam paradas nos estudos,
o Grupo Alfa procurou oferecer um programa totalmente gratuito para todo o país. Assim, o C3PO
visava trazer mais conhecimento e capacitação para estudantes e jovens profissionais, além de
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proporcionar networking, habilidade tão importante no mercado atual. O programa aliava teoria,
metodologias da consultoria e práticas do mercado, expondo casos e situações de empresas reais. Os
principais temas tratados ao longo do programa foram: transformação digital e novos modelos de
gestão.

A edição piloto teve duração de 5 semanas e foi ofertada de maio a junho de 2020, ou seja, já durante
a pandemia. Os membros da consultoria que colaboraram com a construção do programa foram
divididos em funções. Cada grupo era responsável por uma etapa do programa como inscrições,
mentoria, palestrante, casos de gestão. Com o apoio de empresas parceiras e com o networking, foi
possível montar um time de palestrantes de referência no tema inovação. Para a composição da
primeira edição, os candidatos passaram por uma seleção que resultou em 350 participantes. Eles
eram divididos em 50 grupos cada um com 7 pessoas, dos mais diversos lugares do Brasil e tinham
que resolver desafios ao longo do programa, fazendo um pitch que abordasse os conteúdos vistos
nas aulas e palestras.

Durante o período de pandemia da Covid-19, as empresas tiveram que se adaptar à grande mudança
mundial que ocorreu em decorrência da necessidade de isolamento social. Muitas migraram para o
trabalho remoto e precisaram incorporar transformações no modo de gerenciar suas equipes para o
teletrabalho e realizar seus processos de gestão de pessoas, como revelam as notícias e manchetes
dos meios de comunicação.

Certamente, a implementação de arranjos flexíveis de trabalho, como o caso do teletrabalho,
requerem intervenções e adaptações rumo a uma gestão mais autônoma e descentralizada, que
perpassam a estrutura organizacional, o layout de trabalho, as práticas de gestão e o comportamento
organizacional nos seus diferentes níveis, gerando um desafio para muitos gestores. Essas mudanças
evolutivas nas práticas de trabalho e de gestão, possibilitadas por avanços tecnológicos, promovem
uma maior agilidade organizacional e atendem às novas expectativas e motivações dos profissionais
economicamente ativos. Porém, uma simples implantação de novas formas de organização do
trabalho pode não alcançar os resultados desejados quando não consideram a cultura nacional, a
cultura e a estrutura organizacional e o conjunto habitual de práticas de gestão.

No âmbito educacional, as escolas passaram a ser consideradas um espaço de risco de transmissão
do coronavírus, o que levou inúmeros países a adotarem ações de educação remota emergencial.
Levantamentos sobre respostas emergenciais do setor educacional apontam desafios principalmente
associados às características dos estudantes, tais como as condições socioeconômicas, o acesso à
internet e equipamentos, e à capacidade das escolas em se adaptarem às diferentes demandas e
realidades do seu público alvo no mundo todo. Em termos de aprendizagem, o ensino remoto
impactou a forma de aprender e de partilhar conhecimento.

O C3PO, por ter sido um programa iniciado no meio do contexto de pandemia, enfrentou alguns
obstáculos. Um deles foi a adaptação de todos, tanto dos participantes do curso quanto dos
colaboradores da Alfa, ao formato remoto de trabalho e ensino. A conciliação de agenda dos próprios
colaboradores envolvidos, 160 pessoas, também foi um desafio que a consultoria enfrentou para o
melhor planejamento e desenvolvimento do programa. Ademais, era a primeira vez que o Grupo
Alfa ofertava um programa de capacitação desta natureza e magnitude.
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Os números do C3PO foram grandiosos: 900 inscritos, 350 aprovados e 160 colaboradores envolvidos
com sua construção. Além disso, a 1ª edição do programa contou com 200 mentorias e envolveu 150
instituições e 89,4% finalizaram o programa proposto.
Para dar apoio a todos os participantes, os grupos tinham mentorias fornecidas com consultores
da empresa nas quais se buscava extrair o melhor do grupo para a resolução dos desafios. Além
disso, foi criado um grupo no Telegram (aplicativo de mensagens) para dar qualquer tipo de ajuda
que algum integrante precisasse, gerando assim um contato mais próximo, mesmo sendo de forma
totalmente virtual.

O resultado do programa foi visto como positivo pela empresa, já que mais de 15% dos egressos
do programa foram contratados posteriormente em processos seletivos internos e houve ampla
aceitação para que fosse realizada uma segunda edição do programa. Alguns retornos foram
registrados pelos participantes:

“Aulas muito ricas de conteúdo! Palestras com pessoas inspiradoras! E, um grupo sensaci-
onal com pessoas fora da curva, que me ensinaram muito em pouco tempo. Conseguimos
criar um laço de parceria e amizade que sem dúvida fizeram com que essa experiência se
tornasse incrível!”
Aline, aluna da primeira edição do C3PO.

“Foi maravilhoso! Parabéns a todos da organização por todo o trabalho, pela energia
colocada e por cada detalhe. Tenho uma gratidão enorme por vocês. Simplesmente incrível.
E já tô de olho pra saber quando vai ser o próximo hahaha.”
Lucas, aluno da primeira edição do C3PO.

C3PO.2: uma nova rodada ainda maior

Com o sucesso da primeira edição e com a forte divulgação do programa, a segunda edição ocorreu
nos meses de agosto a outubro de 2020, com duração de 9 semanas, e incluiu mais de 1.000
participantes.

Nessa segunda edição, o foco foi a transformação digital e tinha duas modalidades do desafio:
uma envolvia a solução para o caso de uma das empresas clientes (os integrantes tinham acesso
a entrevistas e momentos de encontro para tirar dúvidas com os clientes); a outra consistia na
inscrição de equipes (empresa, empresa júnior, atlética) e, enfim, o trabalho na solução proposta
para os problemas.

Tendo mais que o triplo de participantes da edição anterior, a empresa buscou aplicar as boas
práticas aprendidas durante a primeira edição, o networking para a construção do cronograma e
a formulação de todo o planejamento do C3PO.2. Uma das boas práticas envolveu o controle de
apoio aos participantes. Com o número grande de participantes, foi criado um robô de engajamento,
que direcionava as dúvidas a um integrante específico da consultoria, que estava à disposição para
ajudar.
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Apesar do sucesso de ambas as edições do C3PO, Aurora reuniu a equipe para fazerem uma reflexão
e levantarem as dificuldades que enfrentaram para que pudessem pensar em melhorias. Na reunião,
surgiram os seguintes pontos:

• Conciliação de agenda dos participantes: o cronograma do programa tinha previa o término
entre o meio e o final do semestre letivo, o que levou a um choque de agendas entre os eventos
do C3PO/C3PO.2 e atividades curriculares e extracurriculares das faculdades, como provas,
pesquisas, trabalhos, estágios e etc. Com isso, alguns participantes tiveram que fazer uma
priorização do que entregar no final do semestre.

• Grupo voluntário para a construção do C3PO: para a preparação do programa, gerentes,
consultores, estagiários e analistas do Grupo Alfa se voluntariaram para pôr a mão na
massa e colocar os planos do programa de capacitação em prática. Esses colaboradores
valorizam a oportunidade de participar, uma vez que há um engajamento significativo e uma
cultura que transmite os conhecimentos aprendidos. Apesar disso, por envolver pessoas com
diferentes agendas e cargos, a disponibilidade e a rotatividade dos integrantes afetam de forma
significativa o funcionamento da equipe da organização do programa, gerando sobrecarga para
alguns membros e a necessidade de constante negociação.

• Transmitir toda a carga de conhecimento que a consultoria possui: o C3PO tenta alcançar o
número máximo de estudantes dos mais variados cursos universitários. Por isso, nem todos
possuem o mesmo conjunto de conhecimentos prévios. A equipe acaba tendo que filtrar o
conteúdo ofertado para que esteja de acordo com cronograma e seja completo e instigante,
transmitindo assim o conhecimento que a empresa possui. Outra dificuldade é a aferição e
avaliação deste aprendizado. Estudos sobre treinamentos corporativos no trabalho, salientam
a importância de se avaliar a reação dos participantes, a aprendizagem e o impacto no nível
do indivíduo e da organização. Para avaliação de aprendizagem, podem ser construídos testes
situacionais com itens que exigem que os participantes coloquem em prática as competências
técnicas adquiridas nos treinamentos, o que demanda análise e solução de problemas. Esses
testes geralmente são elaborados pelos instrutores dos treinamentos com base nos objetivos
instrucionais.

• Expressar o branding da marca: atualmente, o C3PO é o maior movimento da empresa para o
mercado a fim de se conectar com jovens talentos. Dentro de todo esse contexto, a equipe
tem que pensar em como transmitir sua cultura e, mais especificamente, seus valores aos
participantes do programa de treinamento.

• Orçamento indefinido: a equipe da organização do C3PO não possui conhecimento sobre o
quanto do orçamento é destinado para o desenvolvimento do treinamento. Isso dificulta a
tomada das decisões e os caminhos que a equipe poderia seguir.

• Agenda dos palestrantes e imprevistos: embora haja uma coordenadora e vários responsáveis
por toda a organização do programa, existem chances dos palestrantes e convidados cancelarem
o convite de última hora por imprevistos e motivos pessoais. Muitas vezes, são pessoas convi-
dadas pelo próprio CEO da consultoria A equipe precisa lidar com esses eventos inesperados e
manter a qualidade do que foi planejado. Fica clara a necessidade de coordenação e integração
de profissionais com diferentes perfis, formações e responsabilidades e que estão trabalhando
fora da organização. Estudos têm mostrado que arranjos flexíveis de trabalho, como o caso
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do teletrabalho, dependem de mudanças baseadas em mudanças culturais e comportamentais,
demandando da organização investimento para treinamento de novas competências gerenciais.
Devem ser estabelecidas as necessidades-chave do mercado em que a organização está inserida,
definir metas para equipes, acordar planos de trabalho individuais e definir as prioridades.

Desafios de inclusão digital em um país continental: uma questão
a ser enfrentada

As edições do programa trouxeram grande capacitação e aprendizado para os estudantes e profissio-
nais durante a pandemia, assim como para os profissionais envolvidos. Com base nessa constatação,
o Grupo Alfa pretende fazer mais edições do C3PO, incluindo estudantes que não possuem condições
tecnológicas. Entretanto, por ser um programa que envolve o país todo, há problemas com a logística
e o envio dos materiais e recursos.

Os materiais poderiam ser arrecadados com os parceiros da consultoria, por meio do bom relacio-
namento da Alfa com eles. Aurora percebeu, a partir da experiência das edições anteriores, que o
fornecimento de internet (para participantes que não possuem condições financeiras ou que moram
longe das grandes cidades) se torna um obstáculo. A consultoria não tem estrutura para ofertar
internet e fazer com que a conexão chegue a todos os pontos, adentrando uma questão estrutural do
país. Para Aurora e sua equipe, essa é uma questão externa, mas que limita enormemente o impacto
de seu programa de capacitação.

Além disso, a questão da movimentação de estudantes que viviam na cidade por conta dos estudos
e que retornaram para o interior devido à pandemia, dificulta o alcance desse outro público e uma
maior inclusão social. Apesar do sucesso do programa, há ainda alguns pontos para tornar a proposta
mais acessível e levar capacitação e oportunidades para todos os estudantes e profissionais do país.

Agora, a Aurora, e seu time estão diante da reflexão sobre como serão os próximos passos do C3PO
e você foi contratado para fazer parte desta equipe, que buscará fazer o programa de capacitação
crescer, buscando se solidificar ao longo dos próximos anos.

—-
Perguntas para Debate

1. Pensando no trabalho da equipe que planeja, coordena e executa o C3PO, quais práticas geren-
ciais poderiam ajudar a superar os desafios gerados pelo trabalho remoto e a heterogeneidade
dos seus membros?

2. Sugira como a empresa poderia monitorar e avaliar a aprendizagem e o impacto do programa
de capacitação C3PO.

3. De que forma o C3PO poderia fomentar a inclusão digital e social de estudantes universitários
em diferentes partes do Brasil interessados em participar do programa?

4. De que forma um programa de capacitação como o C3PO pode impactar o branding da marca
do Grupo Alfa?

5. Como parte da equipe da Aurora, desenhe um esquema das melhorias a serem implementadas
na 3ª edição do programa.
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Resumo

Uma escola pública carente em Paraisópolis necessita de internet. Isso é importante para Davi, um
jovem estudante, e para Juliana, sua professora atenta às demandas da comunidade. Ao mesmo
tempo, está sendo discutida a entrada da tecnologia de conectividade 5G no país. Uma série de
fatores fizeram com que as escolas fossem inseridas entre as contrapartidas do leilão do 5G no
contexto brasileiro, um processo complexo ocorrido entre 2018 e 2021. O caso apresenta os conflitos
observados por Henrique, um servidor público ligado à agência reguladora ANATEL. Entre as
dificuldades apresentadas pelo caso estão a conciliação entre aspectos políticos e técnicos, além de
possíveis capturas das políticas regulatórias por outros atores do universo das políticas públicas e
de limitações nas avaliações (ex-ante e de impactos regulatórios - AIR), somando complexidade
à análise proposta. Participe do debate com Juliana, Davi e Henrique, cada qual com seu papel
nesta realidade. Este caso é recomendado para disciplinas de Gestão Pública, Políticas Públicas e
Regulação.
Palavras-chaves: 5G, leilão, política regulatória, gestão pública, Brasil.

Abstract

A public school in Paraisópolis slum needs internet. This is important for Davi, a young student, and
for Juliana, his teacher who is sensitive to the needs of the community. At the same time, the entry of
5G connectivity technology in the country is being discussed. In Brazil, several factors led to the fact
that schools would be included among the counterparties of the 5G auction, a complex process that
took place between 2018 and 2021. The case presents the conflicts observed by Henrique, a public
servant linked to the regulatory agency ANATEL. Among the challenges presented by the case you
will find: the conciliation between political and technical aspects, as well as possible captures of
regulatory policies by other actors in the public policies arena and limitations in evaluations (ex-
ante and regulatory impacts - AIR), adding complexity to the proposed analysis. Take part in the
debate with Juliana, Davi and Henrique, each one with its own role in this reality. This case is
recommended for Public Management, Public Policy and Regulation courses.
Keywords: 5G, auction, regulatory policy, public management, Brazil
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Toda História tem dois lados 

Davi é aluno em uma escola pública de Ensino Médio localizada em Paraisópolis, favela de São Paulo
onde moram mais de 100.000 pessoas. Engajado nas causas que buscam a transformação social por
meio da educação, o jovem ficou muito feliz ao ler que um grupo de parlamentares liderados pela
deputada Tabata Amaral (PDT/SP) entregou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma nota técnica
que solicitou a inclusão do compromisso de conectar escolas públicas no edital do 5G. A deputada
até postou no Twitter:

Dia histórico para a educação! A Anatel aprovou o edital do 5G e, após muita luta e articu-
lação, mais de 14 mil escolas públicas serão conectadas à internet como contrapartida do
leilão. A revolução tecnológica faz da inclusão das escolas nesse edital um grande passo
ao futuro!

Ao comentar a notícia com seus professores, Davi queria entender qual o impacto daquela decisão
política de pedir um investimento bilionário para conectar escolas públicas. Juliana, sua professora
de Português, uma ativista engajada na comunidade, buscou esclarecer suas dúvidas.

Davi: Professora, a deputada citou um estudo da bancada da educação que afirma que a decisão não
vai trazer grandes impactos financeiros nem atrasar os prazos do edital…

Juliana: Então…toda história tem dois lados…deixe-me contar…

O conflito entre a opinião técnica e a vontade política

Apesar de morar na comunidade de Paraisópolis, Juliana é nascida e criada em Brasília,onde
conheceu Henrique, seu amigo de infância, servidor público há mais de 10 anos na Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).

Desde 2018, Henrique participava de reuniões da Anatel sobre os preparativos do leilão do 5G, que
por se tratar de algo muito complexo, exigia muitos estudos e análises antes de acontecer. A partir
de 2021, as reuniões ficaram mais frequentes. Como resultado deste processo, foi decidido que para
arcar com o alto custo de instalação do 5G, as operadoras de telefonia móvel teriam que instalar as
antenas e cumprir outras obrigações definidas pelo governo.

Juliana ficou curiosa para saber o que eram essas obrigações, e Henrique contou que as operadoras
de telefonia móvel teriam que levar internet para as cidades da Amazônia, as rodovias e as cidades
afastadas, e construir uma rede privada só para o governo. Juliana achou isso muito estranho, por
conta do investimento bilionário. A professora se perguntou por que as operadoras assumiriam um
compromisso desses, imaginando um prejuízo para elas.

Henrique explicou que a estimativa de custo para as operadoras supera 40 bilhões de reais, mas
tinha gente na Anatel que apelidou esse negócio de uma “fábrica de fazer dinheiro”, por considerar
que o retorno para as empresas seria muito maior. Ainda, ele disse que os técnicos do TCU fizeram
a análise da minuta do edital da Anatel para a licitação, e o ministro-relator Raimundo Carreiro
comentou:
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A análise desta licitação relativa ao edital do 5G foi precedida de amplo diálogo processual,
por meio de inúmeras reuniões com o Ministério das Comunicações, com a Anatel e com
vários interessados no setor de telecomunicações, tanto as empresas quanto as entidades
civis representativas das respectivas categorias e atividades econômicas, inclusive por
meio de painel de referência.

Henrique também relatou à Juliana como as várias correções do edital visam evitar prejuízos de
bilhões para o governo. Porém, os técnicos do TCU não estavam satisfeitos, muita coisa tinha que
ser arrumada no edital, mas o pessoal da Anatel dizia que, para fazer tudo aquilo que os técnicos
diziam, demoraria muito tempo e o leilão iria atrasar.

Juliana ficou sem entender e mostrou para Henrique a manchete do jornal que dizia que o Ministro
das Comunicações levou os Ministros do TCU para a Europa, Ásia e Estados Unidos para conhecer
as empresas e operadoras que já trabalhavam com o 5G. O jornal falava que o Ministro das
Comunicações garantiu que o edital do leilão ficaria pronto antes de novembro e o leilão sairia
no prazo previsto, ainda naquele ano.

Claro que Juliana estava na torcida por isso, imaginando que a comunidade de Paraisópolis poderia
se beneficiar da chegada do 5G. Porém, seu amigo alertou que era impossível e complementou:
“o pessoal técnico do TCU está sempre nas reuniões aqui. Eles falam que estão trabalhando sem
parar porque o edital do leilão está cheio de problemas, e que nós teremos que passar um tempão
corrigindo; enquanto os chefes deles viajam com o Ministro das Comunicações, falando no jornal
que não vai ter atrasos…”

Os meses foram passando, e Henrique via aquele cenário de incerteza na Anatel, todos sem saber se
os Ministros do TCU iriam decidir parar o leilão do 5G para arrumar o edital ou cumprir a vontade
do governo e fazer o leilão mesmo com os problemas identificados.

Captura da política regulatória pelo parlamento

Juliana, ao reencontrar Davi, relatou o que havia conversado com Henrique.

Davi: Vi aqui que os deputados declararam que querem conectar todas as escolas públicas à internet
até 2024, mas já está terminando o mandato da deputada Tabata Amaral, que está liderando a defesa
desta pauta… é bom ela se apressar…

Juliana: Agora você disse tudo! A decisão política sobre o leilão do 5G é uma excelente oportunidade
para angariar recursos e legitimar as promessas de campanha. A campanha eleitoral da deputada
Tabata Amaral se concentrou principalmente na pauta de educação, sendo eleita para o período de
2019 a 2022 com o sexto maior número de votos em São Paulo.

Davi pesquisou e viu que a deputada solicitou aos Ministros do TCU que incluíssem a obrigação
para que as operadoras de telefonia conectassem com internet banda larga todas as escolas públicas.
Ela encaminhou uma Nota Técnica ao TCU que dizia:
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Caso a Administração não aja para garantir o acesso de escolas à internet, na prática,ela
inviabiliza o direito à educação. Trata–se de omissão que desrespeita a Constituição e a
legislação federal.

Davi: Nossa, mas essa deputada é corajosa! Ela acusou os Ministros de omissão?!

Juliana: Mas é justamente esse comportamento que acabou invadindo a competência dos órgãos
gestores da política pública, os Ministérios das Comunicações e da Educação, e a situação pode ter
representado risco de captura para atingir seus objetivos políticos.

Davi: Como assim captura, professora?

Juliana: Captura no sentido de que extrapola os limites do seu órgão e possibilita aos defensores
desta bandeira algum tipo de benefício.

Davi: Olha só essa outra reportagem: parece que ainda teve confusão entre os órgãos, porque o
Ministério das Comunicações chegou a emitir outra Nota Técnica para informar que considerava
“inoportuno” alterar a minuta do Edital do Leilão do 5G para obrigar as operadoras de telefonia a
incluírem escolas públicas na oferta da tecnologia.

Juliana: E nessa reportagem, fala o que as operadoras acharam dessa nova obrigação?

Davi: Aqui diz que as operadoras informaram receio, pois “não há detalhamento sobre quais escolas
públicas deverão ser conectadas, nem em que cidades”… então… quanto vai custar e quem vai pagar?
Ai, já estou com medo de sobrar é pra gente, vai que as operadoras repassam o custo ao consumidor
e aumentam a conta de telefone…

Juliana: Davi, o edital ainda está com o TCU, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos…

A partir das informações obtidas com a ajuda da professora, o otimismo de Davi começou a dar
lugar à desconfiança, já que passara a compreender que internet para todas as escolas públicas não
era tão simples como ele imaginava.

Ausência de análise ex-ante e de avaliação de impacto
regulatório  

Enquanto isso, em Brasília, Henrique soube de detalhes da Nota Técnica que a deputada encaminhou
para o TCU sobre a necessidade de levar internet para 14.295 escolas de ensino básico, em um custo
estimado de R$ 2,54 bilhões. Já existiam duas leis que mandavam conectar todas as escolas públicas
brasileiras à internet de alta velocidade até 2024. Henrique então enviou uma mensagem à Juliana,
que estava acompanhando de perto e com interesse no tema:

Henrique: Estão comentando que esse bombardeio constante na mídia sobre o pedido ao TCU é uma
forma de pressionar os ministros a incluírem mais essa obrigação no edital do leilão e não serem
vistos como inimigos da educação…

Juliana: Ué…mas isso pode dar problema. O que você acha?
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Henrique: Então… é muito importante a análise ex-ante e a avaliação de impacto regulatório
previamente ao lançamento do leilão do 5G, pois implementar ou alterar uma política pública exige
estudos e preparações prévias. Isso porque as políticas podem impactar o governo e a sociedade, e
esses impactos têm que estar previstos antes de levar a política pública para os seus beneficiários.

Desta conversa, Juliana pôde compreender que o ideal seria fazer uma avaliação prévia (análise ex-
ante) para identificar de forma precisa o problema público a ser resolvido (onde e quantas escolas
necessitam de internet), a fim de se definirem os objetivos e metas (quantidade de escolas a serem
conectadas), as alternativas de intervenção (levantamento das tecnologias que podem ser adotadas),
a melhor estratégia de implementação (atuação direta, descentralizada, etc), os custos estimados
(para implementar cada solução tecnológica), entre outros aspectos. A professora pensou: como
saberiam que minha escola precisa de internet e quanto custaria, assim como tantas outras?

Ao atualizar Davi e expor esta reflexão, Juliana escutou dele um excelente entendimento.

Davi: Entendi…então a análise ex-ante serve para planejar e racionalizar a ação do governo, evitar
ações e gastos desnecessários, que já podem, inclusive, estar sendo feitos por outros órgãos ou
ministérios, ou por estados e prefeituras…

Juliana: Além dessa avaliação prévia, seria necessário que a Anatel detivesse conhecimento prévio
dos efeitos que uma obrigação estabelecida no leilão pode acarretar para as empresas do setor. Isto
é, a análise de impacto regulatório (AIR) e que deve ser feita para sabermos quais os impactos
dessa política em todos os afetados por ela. No caso da obrigação de conectar as escolas à internet,
sem a AIR, essa obrigação pode gerar efeitos sobre o setor de telecomunicações, principalmente
na competitividade, com impactos para os agentes econômicos interessados, e eventual criação de
dificuldades para a entrada de novos competidores…

Davi: Puxa! Menos concorrência é pior para todo mundo, o serviço fica mais caro… Acaba sendo pior
para a sociedade, pois quanto menos empresas oferecem um determinado serviço, menos opções de
escolha o cidadão tem, e assim os serviços tendem a piorar a sua qualidade e os preços serem maiores
do que em um ambiente com maior quantidade de empresas.

Juliana: Pois é… A AIR busca evitar as chamadas práticas anticoncorrenciais, incentivando um
ambiente de concorrência. A análise prévia tenta identificar os efeitos da política, por meio da
discussão com todas as partes interessadas, buscando antever esse tipo de impacto.

Davi: No caso da internet nas escolas públicas, as partes interessadas seriam as operadoras, os
conselhos de educação, os ministérios que cuidam das políticas e até mesmo as escolas que seriam
impactadas. Deveríamos ter chamadas públicas para ouvir justamente a população que é afetada na
ponta, para podermos conhecer a realidade!

Juliana: Esse tipo de situação, em que não sabemos da realidade de alguém afetado pela política,
é conhecida como assimetria de informação. E a AIR serve também para reduzir isso. No caso das
escolas, daria a segurança para sabermos se a obrigatoriedade de conexão no leilão seria de fato a
melhor alternativa para suprir a falta de internet nas escolas públicas.

Davi: A Nota Técnica que veio do Legislativo para pedir a inclusão da obrigação de conectar as
escolas no Edital do Leilão do 5G serviria como esses estudos prévios que você falou? Isso pode
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agilizar a chegada da internet aqui na nossa escola!

Juliana: Não… Os estudos devem partir dos órgãos responsáveis, no caso a Anatel e os Ministérios da
Educação e das Comunicações. E no caso a Nota Técnica foi muito superficial, tomando como base
uma contratação ocorrida em um determinado estado do Brasil, sem considerar toda a diversidade
das mais de 14 mil escolas a serem atendidas. Ela não trata da diferença de custos, dos equipamentos
a serem utilizados, nem quem operaria a internet… imagina a diferença entre nós que estamos em
São Paulo e quem está no Acre, por exemplo.

Davi: Ou seja, apesar de o gesto de conectar as escolas públicas parecer grandioso, pode gerar maiores
custos e ineficiências do que os benefícios que estavam sendo divulgados. Essa obrigação pode ter
até prejudicar a própria concorrência do leilão, diminuindo o número de interessados e reduzido o
valor obtido pelo governo… são muitos lados nesta história.

O TCU endossa a proposta do Congresso e influencia na alteração
de política pública

Em agosto de 2021, Henrique esteve em uma reunião da Anatel quando a área técnica do TCU
concluiu as análises do edital do leilão, e que tinham comunicado à Anatel que vários problemas
graves teriam que ser resolvidos para a realização do leilão. Os técnicos do TCU falaram que as
obrigações da rede privativa do governo e da conexão da Amazônia não poderiam ser incluídas
no edital, os preços das faixas de frequência estavam errados, existiam problemas nos custos dos
equipamentos e na quantidade de estações necessárias para o 5G.

Henrique ficou muito assustado quando ouviu que o TCU estimou que esses problemas poderiam
causar prejuízos de mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Apesar disso, a experiência de
Henrique lhe dizia que o leilão ocorreria de qualquer jeito, sem importar a quantidade de problemas
que os técnicos encontraram, pois havia uma vontade política dos Ministros do TCU.

Agora, o que poderia explicar isso? Henrique se deu conta de que os Ministros são indicados pelo
próprio governo e pelo Congresso. Percebeu, também, que alguns deles, recentemente, estavam
viajando com o Ministro das Comunicações. E se lembrou que ano que vem terá eleição, então
convém ao governo promover que conseguiu o leilão do 5G.

Nas semanas seguintes, Henrique viu os Ministros do TCU aprovando o edital do leilão sem a Anatel
resolver os problemas que a área técnica tinha identificado, que poderiam gerar prejuízos bilionários
aos cofres públicos. E que uma das poucas exigências dos Ministros do Tribunal foi para que a Anatel
incluísse no edital do leilão a obrigação de conectar as escolas, atendendo ao pedido da deputada.

Naqueles dias, Henrique comentou com a amiga:

Henrique: Você viu? Nossas previsões se confirmaram… no final os ministros ignoraram todos os
alertas de problemas e prejuízos que a área técnica do TCU identificou, aprovaram o edital do jeito
que estava, e ainda mandaram incluir o que a deputada pediu. Nada mais me assusta…

Juliana: Para nós, resta torcer que tantas escolas no Brasil que necessitam de internet sejam
atendidas!
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—

Perguntas para debate:

1. Analise os prós e contras, para o governo e para a sociedade, da inserção da obrigação de
conectar as escolas no leilão do 5G.

2. Evidencie aspectos técnicos e políticos que se confrontam na situação apresentada.
3. Quais serão os impactos da inclusão da nova obrigação para o setor regulado? E quais serão os

impactos para a Anatel?
4. Considerando a inserção das mais de 14 mil escolas no escopo do leilão, de que forma essas

poderiam ser selecionadas?
5. Como a análise ex-ante e o AIR poderiam auxiliar no processo de definição das obrigações do

leilão do 5G?
6. Analise se a melhor forma de alcançar o objetivo de conectividade das escolas era via leilão do

5G. Existem outros caminhos alternativos para atingir este objetivo?

—

Galeria

Galeria completa de imagens do caso disponível em: https://blog.casoteca.app.br/brasil5g/

—
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Parte 2 - Tutoriais
Dicas práticas para apoiar o uso do método de casos em sala de aula

Para o conjunto completo de Tutoriais (2020, 2021 e 2022), acessar: https://blog.casoteca.app.br/tag/
hash-tutorial/
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Como utilizar casos no ensino
remoto?

Helena Costa

Essa pergunta tem sido feita por muitos professores, mesmo aqueles que já eram muito experientes
na aplicação do método de casos.

O tema foi muito discutido desde o início da pandemia de COVID -19 em diversos repositórios
internacionais de casos e plataformas dedicadas a oferecer recursos para professores. Muita angústia
foi vista ao redor dele para saber se seria possível continuar com essa ferramenta.

Tem se fortalecido o entendimento de que os casos são uma alternativa pedagógica interessante
dentro do ensino remoto. Ao contrário do que muitos de nós pensávamos antes, é possível criar um
ambiente colaborativo para aprendizagem, mesmo diante dos desafios dos encontros online.
Existem diversas possibilidades para tirar proveito dos casos em aulas remotas:

Utilizar os casos de modo assíncrono (com sua leitura servindo de base para foruns, atividades
individuais ou em grupo para serem entregues e pontuadas)
Utilizá-los como atividades nas aulas síncronas (com leitura prévia, estudantes podem trabalhar
sobre as questões durante a aula, participar do debate em grupo e de plenárias da turma)
Desde que iniciamos o ensino remoto, em 2020, tenho experimentado diversas formas de trabalhar
como os casos. Percebo, de forma similar a outros professores internacionais, que os casos seguem
com potencial de engajar os estudantes, desde que apresentados de forma convidativa. Sobretudo,
eles podem ser aliados para diminuir a passividade e a “invisibilidade” que se cria com câmeras
desligas e microfones mudos (grandes desafios dos nossos tempos).

Uma aula remota baseada em casos, pode convidar o estudante a falar, se apresentar diante das
câmeras e interagir com seus colegas. Para isso, tenho preferido as formas que combinam, ao redor do
mesmo caso, uma atividade assíncrona individual prévia (para garantir a preparação dos estudantes),
seguida de uma aula síncrona dedicada ao debate em grupo, entre grupos ou na totalidade da turma).

Se for útil, segue um exemplo passo a passo:

1. Escolher um caso adequado para o programa da disciplina, estipular a data e deixar disponível
com antecedência. Para isso, pode contar com o repositório de casos da Casoteca ADM. Aqui
podemos já iniciar um maior engajamento do estudante, ao convidá-lo para opinar, votar em
um caso de maior interesse para a turma. O professor pode selecionar duas opções e abrir uma
enquete no ambiente EAD.

2. Prever uma atividade individual para o caso. Sugestão: criar um fórum com um tópico para
cada questão para debate apresentada pelo caso - ou criar questões que interessem ao objetivo
do professor com aquele debate.
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Vou dar um exemplo deste uso: no caso New Style, crio um tópico para cada uma das 3 questões e
proponho que o estudante escolha duas para responder no fórum durante a semana de preparação.
Assim, ele precisará ter realizado a leitura e a reflexão em nível individual. Essa participação sugiro
que seja pontuada. O professor ou professora, junto com seus monitores, podem acompanhar o
debate dia a dia para trazer mais dinamização. Uma observação: a depender do tamanho da turma,
esta etapa pode ser em dupla ou até trios, já criando uma interação entre os estudantes para responder
às perguntas.

3. Promover um debate do caso com a turma na aula seguinte. Sugestão: a depender do enredo do
caso, o professor pode criar canais no Teams para que os alunos se encontrem durante a aula - por
uns 15 minutos - para debater a questão de seu maior interesse e propor uma análise, interpretação
ou solução a partir da comunicação e colaboração com colegas.
Vou dar um exemplo deste uso: no caso New Style, para a aula síncrona, trago um convidado que faz
uma pequena introdução sobre o caso, soma alguns elementos para enriquecer a análise. Também,
crio 3 canais no Teams, cada um representando uma consultoria e explico a atividade no início
da aula síncrona. Os estudante se distribuem ali, aleatoriamente, e precisam fazer uma proposta
de resposta às questões dentro da “sua consultoria”. No debate, as consultorias são chamadas a
apresentar suas respostas e a professora conduz o debate a partir das convergências e divergências.

4. Por fim quero lembrar: uma aula baseada em casos é uma aula com vídeos e câmeras abertas. É
importante que os estudantes sejam provocados a falar, instigados a dar suas opiniões. O professor
pode buscar interpretações divergentes na turma, encorajar que os outros complementem. Isso cria
uma costura interessante e traz o aluno a participar, quebrando o silêncio que empobrece as aulas
online e nos desafia, muitas vezes. O caso pode ser uma chance de incrementar a participação na
aula online.



Método tradicional x método de casos
Helena Costa

O método que chamamos de tradicional é aquele que se baseia em aulas expositivas, no qual o
professor fala (um monólogo, geralmente) e o estudante escuta. O conteúdo é revelado pelo professor
ali na aula. Ao estudante cabe fazer exercícios de fixação posteriormente (o que, normalmente, ocorre
na véspera de uma prova).

Apesar de as ferramentas tecnológicas terem tomado espaço, de o ensino remoto ter sido a saída ao
longo da pandemia, pouco se rompeu com esse método por trás dos aparatos que temos hoje.
O método de casos traz uma outra perspectiva a esse encontro estudante - professor.

A partir do uso dos casos, o professor conduz um debate sobre um tema que o estudante já teve
contato (na fase de preparação). Assim inicia-se a inversão da lógica (o que chamamos de sala
de aula invertida ou flipped classroom). O estudante precisa ter se preparado e estar disponível
para participar da construção coletiva, que busca aplicar conceitos a situações problemáticas (o
que chamamos de aprendizagem baseada em problemas, ou problem based learning). Ouvir novas
abordagens, escutar os pontos dos colegas e ter espaço acolhedor de fala. O professor seguirá
conduzindo para que novos elementos se agreguem, para que se percebam os pontos de contato
com a teoria.

Convergências e divergências são bem vindas e enriquecem o processo.
Para transitar de um modelo para o outro, é preciso disposição de ambos os lados.

Ferramentas que apenas reforçam o papel de que um fala e o outro escuta, não contribuem para esse
caminho. Aulas preparadas ao redor de uma exposição longa e sem tempo para debate, também não
contribuem.

Tem me parecido, cada vez mais, que não se trata apenas de usar ou não os casos como elementos
pedagógicos centrais. Mas, de alimentar um interação mais baseada nas trocas do que na exposição
unilateral.

Assim poderemos caminhar rumo a um aprendizagem mais contemporânea, colaborativa e crítica.

Se você tem interesse neste tema, escute o episódio do podcast “Eu quero saber - traduzindo a
ciência para você” - que gravamos junto a professores e estudantes de Administração. Neste encontro,
falamos de contribuições do método de casos, dicas e outros pontos.

Podcast: https://open.spotify.com/episode/5WyaGv4L8TuCCzZyATEfSR?si=W_4ekxWRTVWFHj5KDtyq4A&
dl_branch=1

https://open.spotify.com/episode/5WyaGv4L8TuCCzZyATEfSR?si=W_4ekxWRTVWFHj5KDtyq4A&dl_branch=1
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Os tais silêncios no debate de um
caso…

Helena Costa

O professor Ellet já dizia: o incômodo é inevitável quando trabalhamos com caso. Por que ele tem
razão? Porque é uma hora na qual nos expomos diante de um grupo, quer seja de ensino presencial
ou remoto.

É para poucos a sensação de que exposição não gera desconforto. Temos receio dos comentários,
do julgamento, do nosso sotaque, das nossas idéias incompletas, do nosso ponto de vista que pode
ser rebatido. Como o professor diz em seu livro (ELLET, 2007),no fim, temos receio de parecermos
“tolos”. Essa combinação de fatores pode levar a um ambiente em que ninguém participe, em que
reine o silêncio.

Um dos maiores incômodos em uma sala de aula, ao menos do ponto de vista do professor
que trabalha com casos, chama-se silêncio.

O silêncio, que vale ouro para o momento da aula expositiva mais tradicional, aterroriza aqueles
que propõem um debate. O silêncio em resposta às provocações de um caso causam um vazio
desconfortável, um abismo.

Vamos imaginar a cena: a professora traz o contexto do caso, revela as perguntas que julgava
instigantes, abre a palavra para a turma. E nenhuma mão se levanta. Nenhuma câmera se abre,
nenhum microfone é ativado (para aqueles que estão em aulas remotas, sabem do que estou falando).
Ninguém deseja contribuir, trazer um elemento da sua reflexão. Ninguém. Um profundo silêncio
toma conta da sala.

O que fazer diante deste incômodo?

A primeira reação do professor é preencher o vazio imediatamente, e seguir falando. Preenchendo
todos os espaços em nome daqueles participantes que não querem assumir o risco. É a saída mais
previsível, e que deve ser usada com extrema parcimônia.

Outra reação possível, é ir avançar e ir apresentando sua própria análise do caso. Uma saída que não
constroi o conhecimento de modo coletivo, apenas segue com a responsabilidade de um professor
expositor.

Outra possibilidade é chamar alguém do grupo, nominalmente, para iniciar a dura tarefa de ser o
primeiro a falar. Talvez um, ou dois, talvez três até que se tenha um ambiente em que as pessoas
se proponham, voluntariamente, a falar. Romper a inércia pode fazer diferença nos grupos e seus
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efeitos manadas (que atualmente, se aplicam a estudantes que não ligam suas câmeras porque os
outros não ligaram).

Mais uma possibilidade é reformular a pergunta, trazer algum um novo elemento em busca de
provocar a interação. Um ponto que gera divergências mais claras pode fazer uma opinião se levantar.
Solicitar uma opinião contra e outra a favor pode ajudar a iniciar o debate. Uma pergunta que
promova uma divisão mais clara entre as opiniões para depois construir em cima da possibilidade
de interpretações.

Ainda há uma opção, que utilizo com frequência, que é promover o que chamamos de role playing -
ou seja, convidar alguém para que se coloque no lugar de um personagem do caso e diga sua opinião
como se interpretasse um papel. Essa saída pode incrementar a criatividade e ajudar a “quebrar o
gelo”.

Por fim, outra possibilidade, e que eu considero difícil, ainda que sábia, é essa: contar até 10.

Algumas vezes, esperar que o incômodo atinja os participantes é também dividir a responsabilidade.
É relembrar que apenas parte daquele momento cabe ao professor. Existe uma co-responsabilidade
que não pode ser apagada, nem mesmo pelo silêncio.



O que é importante para escrever um
bom caso de ensino?

Helena Costa

Um bom caso de ensino deve ampliar as possibilidades de aprendizagem. Ele deve viabilizar a
aplicação de princípios, modelos e teorias a situações de gestão. Falamos um pouco mais das
características de um bom caso aqui neste post.

Portanto, para começar a escrever um caso, é preciso ter em mente:

1. os objetivos de aprendizagem com este caso: o que ele vai possibilitar que os participantes
aprendam? como vai colaborar com a formação de administradores?

2. situação problema: qual o problemas de gestão que será enfocado? qual o aspecto que cabe
análise e/ou decisão do participante?

3. os conceitos, princípios e teorias a serem aplicados: quais elementos teóricos serão abordados
a partir desta discussão? Quais referenciais serão acoplados?

4. a narrativa: qual é o contexto organizacional, quem são os personagens, como eles interagem
entre si? quais são as convergências e tensões da história?

Importante lembrar que o caso precisa ser uma jornada, como diz o professor Scott Andrews neste
vídeo do The Case Centre. Para ele, mais do que partir de um ponto A para um ponto B, é preciso
saber que pontos devem ser visitados durante o percurso de uma aula de casos.

Outro aspecto a se lembrar é a importância de uma narrativa rica, com evidências, elementos,
aspectos que permitam captar o contexto daquela organização onde ocorre a situação-problema.
Um cuidado: devemos zelar para que o modo de se contar aquela história não seja infantilizado ou
parcial.

Os personagens, assim como todas as pessoas, têm suas dúvidas, angústias, questões, inseguranças,
etc. Esses aspectos reais e complexos podem ser explorados, evitando retratar o personagem apenas
como um “herói”. Esse aspecto traz veracidade e envolve os leitores do caso, que se colocam no lugar
daquele personagem ao longo do caso.

E, finalmente, um bom caso de ensino deve abrir para diversas possibilidades, no lugar de direcionar
para uma resposta certa x uma resposta errada.



Perspectiva dos estudantes sobre o
método de casos

Thiago Zottmann, Helena Costa

Promover mudanças na aprendizagem guarda forte relação com um olhar atento para os estudantes.
Portanto, nos perguntamos com frequência:

como os estudantes percebem a experiência com o método de casos? que sentimentos
trazem? que competências desenvolvem? essas competências são vistas como valiosas
por eles?

Em busca de trazer maior clareza para essas perguntas, em 2021, Thiago Zottmann fez seu trabalho
de final sob orientação da professora Helena Costa, com o título:

A CONTRIBUIÇÃO DO MÉTODO DE ENSINO COM CASOS PARA A FORMAÇÃO DE ADMI-
NISTRADORES: a perspectiva do estudante de Administração da Universidade de Brasília

Em 2021, Zottmann realizou um survey online junto a 184 colegas que são estudantes do Departa-
mento de Administração da UnB. Sua pesquisa traz insumos que ajuda a refinar a própria atuação
da Casoteca ADM ao passo em que permite compreender melhor os impactos do método para a
formação de administradores.

Destacamos aqui alguns de seus principais achados sobre a perspectiva dos estudantes sobre suas
experiências com casos de ensino em sala de aula:

Visão positiva
A visão dos estudantes é predominantemente positiva sobre a experiência com casos (86% de
estudantes satisfeitos)

Sentimentos positivos
Os estudantes declaram, em sua maioria (90%), sentimentos positivos em relação ao uso de casos em
sala de aula. Destaca-se a sensação de “animado”, seguida por “satisfeito”e “autônomo”.

Competências desenvolvidas
As três competências mais desenvolvidas pelo método, de acordo com os entrevistados foram:
“Resolução de Problemas”, “Tomada de Decisão” e “Pensamento analítico e inovação”.

Aplicação extraclasse
Para 94% dos entrevistados, as competências adquiridas com o uso do método de casos tem sido
importante em suas atividades extraclasse, tais como estágios, atuação na empresa junior, entre
outras.
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Melhorias a serem buscadas
A pesquisa revela indícios da necessidade de aprimoramento do desenvolvimento de competências
ligadas à comunicação e de tornar mais homogêneo o uso do método entre todos os eixos do curso.

Para acessar o trabalho completo, acesse a Biblioteca de Monografias da UnB: https://bdm.unb.br/
bitstream/10483/29973/1/2021_ThiagoFerreiraZottmann_tcc.pdf

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/29973/1/2021_ThiagoFerreiraZottmann_tcc.pdf
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/29973/1/2021_ThiagoFerreiraZottmann_tcc.pdf


Notas de ensino dos casos: tê-las ou
não, eis a questão

Helena Costa

Uma pergunta que nos fizemos durante a concepção da Casoteca ADM foi: todo caso precisa de
notas de ensino?

Para responder a esta e outras questões que permitiram prototipar a Casoteca ADM, fizemos um
amplo benchmarking. Percebemos que algumas bases que analisamos os trazem,outras não. Aquelas
que oferecem este recurso, normalmente, criam mecanismos para que os estudantes não tenham
acesso a esses materiais, dando exclusividade aos professores.

A vantagem da nota é que o autor daquele caso pode guiar melhor os professores que desejam utilizá-
lo, sugerindo referências complementares, modos de conduzir a discussão em sala de aula, perguntas
e pontos importantes do debate. As notas também trazem referências para serem utilizadas e os
objetivos de aprendizagem. Todos estes aspectos são muito fundamentais.

Por outro lado, a desvantagem é que, algumas vezes, as notas de ensino acabam ocupando um lugar
de “gabarito”, seja para o professor, seja para o participante da aula.

Pesando prós e contras, optamos por não ter notas de ensino na Casoteca ADM - ao menos até o
momento. E isso não foi por acaso. Ainda, preciso esclarecer: não temos as notas de ensino como
materiais separados, mas temos as informações relevantes inseridas nos nossos casos. Muitas delas
estão no resumo (objetivos de aprendizagem, tema central), outras estão no desenvolvimento (como
as referências, que são sempre contextualizadas) ou até ao final, na sessão que chamamos “Perguntas
para debate”.

Essa concepção, preciso dizer, foi alimentada por aprendizados a partir do curso do professor Richard
Elmore da Universidade de Harvard que recomendo muitíssimo: Leaders of Learning (você pode se
inscrever aqui). Esse curso me provocou a pensar nos nossos papéis no processo de aprendizagem e
a prototipar ideias para o futuro. Ali aprendi que as experiências de aprendizagem são fruto de uma
combinação de aspectos mais individuais ou mais coletivos, mais hierárquicos ou mais distributivos.

O futuro da experiência de aprendizagem será mais cada vez mais centrado em aspectos
coletivos e mais distributivos.

Desta forma, a Casoteca ADM foi uma plataforma pensada para que caminhe rumo a se tornar mais
multimídia e colaborativa na construção dos casos e do modo como vamos utilizá-los nas práticas
pedagógicas. Para isso, recentemente, inauguramos um recurso que permite a interação por meio de
comentários em cada caso.
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Entendemos que um caso não tem apenas uma forma de ser desenvolvido em sala de aula e que
não vale a pena produzir um documento que apenas os professores tenham acesso. Para os casos de
ensino, há inúmeras formas de analisá-lo (eu não gosto muito da ideia de “resolvê-lo” que algumas
pessoas usam) e muitos modos possíveis de atrelá-lo a atividades, leituras, etc.

Assim como há inúmeras formas de analisá-lo, há igualmente inúmeras formas de
conduzi-lo.

Para cada grupo, e cada professor, haverá uma forma (ou talvez até diversas formas) de seguir com a
dinâmica possibilitada pelo caso. Em nossa visão de futuro, vemos uma plataforma tão colaborativa
que as notas de ensino serão como um wiki, escrita por muitas mãos que aplicaram aquele caso, quer
seja professores, quer sejam os estudantes que participaram do processo.

Vamos em frente para construir essa experiência de aprendizado do futuro!



3 Ps fundamentais do método de
casos

Helena Costa

Preparação
Presença
Participação

Estes 3Ps, que fazem o inevitável paralelo com os Ps do composto de marketing,são fundamentais
para o uso efetivo do método de casos em sala de aula.

A primeira premissa é a preparação: o estudante precisa ter tempo e ser estimulado a se preparar.
Fazer uma leitura ativa, tomar notas, refletir sobre o caso proposto. Deve considerar as perguntas
propostas para o debate. Na minha experiência, tenho gostado de propor as perguntas com ante-
cedência para os estudantes responderem individualmente. Essas perguntas podem ser exercícios
pontuados, fóruns na internet, entre outras atividades.
Tenho ainda, com o passar do tempo, reduzido a quantidade de casos, preferindo concentrar
na qualidade dos debates. No meu planejamento, decidi converter esse tempo para a fase de
preparação. Menos casos durante um semestre, porém com maior qualidade. Também o professor
precisa se preparar para a condução daquele caso. Para isso, pode se atualizar sobre o assunto e o
desdobramento da situação, a fim de complementar os elementos da discussão.

• Dicas para aprimorar a preparação: programar um tempo no programa de curso para essa etapa,
oferecer clareza das etapas que serão seguidas, balancear a quantidade de casos com o tempo
necessário para preparação, estimular os estudantes a iniciarem a reflexão individual.

A segunda premissa é a presença: isso significa estar em sala de aula, seja presencial ou online, de
modo ativo e responsável. Os horários são importantes para que as pessoas acompanhem as etapas
do que irá acontecer, e que aquele momento seja visto como algo importante, respeitoso e especial.
Cada sujeito ali faz diferença. Essa presença coletiva é que permite adicionar uma nova camada à
análise do caso, que foi feita individualmente no primeiro momento.

• Dicas para aprimorar a presença: estimular que os estudantes se sintam desafiados e estimula-
dos pelo debate, organizar as etapas da aula, valorizar a presença deles em sala, facilitando
um ambiente colaborativo e de trocas. Franqueza na comunicação e compartilhamento de
vulnerabilidades é algo que pode aproximar os participantes.
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A última premissa é a participação: uma postura ativa e colaborativa em sala de aula faz toda
a diferença e pode ser cultivada. O encorajamento à participação com uma escuta ativa e uma
comunicação clara das ideias são centrais. A convivência com o contraditório e o pensamento crítico,
bem como a busca por evidências, são competências que podem ser desenvolvidas.

• Dicas para aprimorar a participação: iniciar a conversa sobre o caso com a apuração de pontos
relevantes na visão dos estudantes, encorajar a fala, inclusive daqueles que não são os primeiros
a pedirem a palavra. Aproximar o caso de experiências prévias dos estudantes ajuda que eles se
conectem e tragam suas percepções. Até mesmo o formato da sala, buscando uma disposição
das cadeiras em círculos, aproxima as pessoas e favorece a participação. As perguntas feitas
pelo professor, quanto mais instigantes, mais estimulam a participação.
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Em 2023, é tempo de ter esperança!
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