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Kellog’, universidade em Evanston, Ilinois nos recebe novamente para praticamente uma 
semana de estudos em suas instalações. 

Como da outra vez, em setembro de 2014, quero agradecer novamente a empresa Comid 
Máquinas Ltda pela oportunidade concedida por fazer parte do time que por lá esteve, time este 
de RC´s e GGN´s de diversos concessionários brasileiros da marca John Deere. 

Foi, como da primeira vez, uma experiência extraordinária e que engrandece nossos trabalhos 
no dia a dia dentro de nossas organizações. 

Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Quando realizamos a jornada do PADE II em Nova Lima, Minas Gerais, dentro das instalações 
da Fundação Dom Cabral, já tínhamos definido que haveria o módulo internacional novamente 
nas instalações da Escola de Negócios Kellog nos Estados Unidos da América. 

Ao contrário do primeiro módulo que foi dividido em diversos encontros o módulo PADE II 
nacional ocorreu em apenas um encontro de uma semana na cidade mineira. 

O caminho já conhecido de minha viagem; Campo Grande (claro, impossível pegar vôo em 
Dourados, pois a sua carteira e seu cartão vão ficar no check in), São Paulo e daí para o 
aeroporto O´Hare em Chicago. 

As instalações da universidade mudaram um pouco desde nossa última visita, agora com novos 
e modernos edifícios há mais espaço e salas de aula para alunos do mundo inteiro. 

 

 

Foto do grupo nas instalações da John Deere nos EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES DO CURSO 

 

Bom, foi realmente uma semana muito boa, entretanto os valores do curso não traduzem a 
realizada e possivelmente os intermediários “sabem muito bem disso”. 

O custo foi extremamente elevado e apesar de toda aquela vontade que surge quando você sai de 
um treinamento, pouca coisa realmente se torna realidade em sua organização (por diversos 
motivos que não cabe aqui nominá-los) e assim a grande maioria se perde no meio do caminho e 
os valores vão voando calmamente e desaparecendo. 

Mas, como se diz, você tem que estar no “meio” senão é o diferente e o ingrato.  

A que custo? 

Quem paga isso na verdade é o cliente que trabalha desde o nascer do sol até que ele dá adeus 
apagando seus últimos raios e descendo mansinho do lado oposto. E isto pode ter certeza de que 
as empresas envolvidas não estão preocupadas, apenas tentam defender a importância de tudo 
isso com palavras de efeito, instalações bonitas e assim por diante. 

Valor do Curso (já convertido em reais) 26.388,60 
Valor aéreo 13.204,60 
Total 39.593,20 

 

Aqui algumas considerações também: 

1 – O absurdo do valor do curso já comentado anteriormente não fica apenas nisso, afinal ainda 
deve-se acrescentar a isto, alimentação fora das instalações da universidade, alimentação 
durante as conexões, combustível, hotel em Campo Grande, estacionamento no aeroporto... 
então isso se eleva ainda mais; 

 

Nossos tradutores   Sala de aula 

2 – O valor abusivo e aqui é abusivo mesmo da passagem aérea numa companhia que (Deus me 
livre!) é uma porcaria não deveria nem ser comercializada no Brasil. A United Airlines é a 78 
no ranking das melhores companhias aéreas conforme a empresa Skytrax pelo World Airline 
Awards e para comprovar o que digo, em 2016 era a 68, então perdeu apenas dez colocações. É 
ruim mesmo, em tudo que pensar. 



3 – Na mesma época uma viagem à Rússia ao aeroporto de Domodedovo com saída também de 
Campo Grande (ida e volta) estava na faixa de (4.993 + 509 = R$5.502,00), não dá para 
acreditar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA EM KELLOGG 

 

 

Mas, antes de terça, houve a segunda-feira quando chegamos a Urbandale e nos hospedamos no Hilton 
Garden Hotel (o hotel da foto ai embaixo). Depois logo pela manhã do dia 5 de Setembro, conforme 
plano de estudos anterior, partimos em direção ao Centro de Soluções Inteligentes da John Deere com o 
objetivo de conhecermos as gerações de tecnologias na agricultura de precisão da John Deere e ter idéia 
do que estão pensando para o futuro em questões de tecnologia. 

 

Hotel Hilton Garden em Urbandale 



Fomos muito bem recebidos nas instalações da John Deere onde tivemos palestras e 
alguns insights sobre o que a John Deere pensa sobre o futuro da tecnologia no 
agronegócio e também como a John Deere está vendo o potencial do mercado brasileiro 
e seus concessionários. 

 

Instalações da John Deere  

Então depois de praticamente meio dia de palestras na estação John Deere e comermos um lanche rápido 
dentro do ônibus mesmo e pegamos a estrada para visitarmos o concessionário AHW, este sim, muito 
dono do que falou nos posicionou sobre seu planejamento com a tecnologia que possui e como vende isto 
ao cliente, além de posicionar a todos os seus números e as práticas que são adotadas na concessionária 
(lá se diz dealer). 

 

Pátio da AHW (colheitadeiras)  Pátio da AHW (colheitadeiras e tratores) 

 

Um trator 9 R no pátio da AHW 

 

 



Deste primeiro dia pudemos perceber claramente o seguinte: 

- Se você espera alguma informação clara da John Deere (seja aqui ou lá) fique tranqüilo que talvez um 
dia ela venha; 

- São excepcionais para cobrar os concessionários brasileiros em suas metas, táticas e tudo mais, mas a 
grande maioria de seus colaboradores sabem menos que os concessionários; 

- A clareza de informação do concessionário (dealer) superou demais as informações do próprio centro de 
inteligência da John Deere; 

- Os analistas norte-americanos da John Deere – como sempre – ainda não descobriram que o Brasil 
possui uma safra gigantesca de milho (que antigamente era denominada “safrinha”).  

 

Novo prédio na Kellogg 

 

Sala de aula 



PROFESSORES 

A seguir um pouco da história de cada professor que nos acompanharam por esta semana em 
Kellogg. Dando parte de seu conhecimento para nosso grupo. Suas aulas foram espetaculares e 
merecem aplausos. Todos eles nos ajudaram a ver algo novo em nossos negócios. 

 

Vista geral de Kellogg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIN B. CRAIG 

É um professor clínico de Empresa Familiar e Co-Diretor do Centro de Empresas 
Familiares da Kellogg  School of Management da Northwestern University.Sua 
pesquisa centra-se na estratégia, função, gerenciamento e desempenho de empresas 
familiares multi-geracionais e aqueles que lideram e controlam. Ele é autor de 46 
publicações acadêmicas, numerosos capítulos de livros e casos de ensino e co-editor de 
vários livros, todos visando uma melhor compreensão dos desafios que as famílias de 
negócios enfrentam em todo o mundo. 

Seu livro atual Leading a Family Business: Best Practices 

for Long Term Stewardship (Praegar Publishing, julho de 
2017) é uma fascinante convergência de 
empreendedorismo, relações familiares e princípios 
corporativos. .Escrito como uma narrativa de negócios, o 
livro considera as diferenças entre liderança em empresas 
familiares e empresas não familiares; as capacidades 
empresariais necessárias aos executivos em empresas 
familiares; e o uso do poder, identificação e motivação no 
gerenciamento de suas responsabilidades tanto em casa 
como no local de trabalho. Os estudos de caso fornecem um 

olhar real sobre o funcionamento interno das operações familiares em todo o mundo. 

Antes de Kellogg, o Dr. Craig ocupou cargos na Universidade do Nordeste em Boston, 
Bond University, na Austrália, e Oregon State University. Possui diplomas de 
graduação em Negócios e Psicologia (com honras) na Griffith University, um Mestrado 
em Aconselhamento e um Doutorado em Ciências do Comportamento na Bond 
University. 

Trabalhou com e para empresas familiares por quase uma década antes de prosseguir 
uma carreira acadêmica e, posteriormente, participou de múltiplos empreendimentos 
empresariais. Atualmente, ele trabalha em estreita colaboração com líderes empresariais 
familiares, seus consultores e conselheiros e treinou e apresentou a membros de 
empresas familiares da maioria dos setores em vários países do mundo. É consultor do 
Family Business Consultant Group. 

Área: NEGÓCIOS DE FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 



MICHELLE BUCK 

Professora clínica de liderança na Kellogg School of Management da Northwestern 
University. Ela já atuou como Diretor de Iniciativas de Liderança da Escola de 2006 a 
2013, projetando e coordenando oportunidades de desenvolvimento de liderança pessoal 
para complementar o currículo acadêmico da Escola. Ela também atuou como diretora 
acadêmica de inúmeros programas executivos da Kellogg, incluindo programas de 
parceria com a Fundação dom Cabral no Brasil, programas para executivos latino-
americanos com Seminário, bem como programas personalizados e específicos de 
empresas. 

Os cursos da professora Buck enfocam as maneiras pelas 
quais os líderes maximizam seu próprio desempenho e 
desencadeiam o potencial dos outros abordando 1) como a 
auto-reflexão e a autoconsciência da identidade, dos valores 
e do propósito de alguém que servem de base para a 
liderança efetiva; e 2) como os líderes se envolvem e 
inspiram os outros e criam o sucesso. Ela ensina módulos 
sobre tipos de liderança, criando culturas de conversas 
corajosas e a dinâmica de liderança e liderados. Ela usa as 
artes, incluindo música, fotografia e dança, para 
aprendizagem experiencial em liderança. A professora Buck 
também ensina Negociações como um processo de 

comunicação efetiva e solução criativa de problemas, ajudando as pessoas a 
transformarem diferenças e conflitos percebidos em novas oportunidades. Em 2014, 
Buck co-liderou um curso internacional de MBA e viajou para a África Oriental, 
incluindo uma reunião privada para estudantes de MBA com o presidente Paul 
Kagame.  

No ensino executivo, na direção acadêmica e na consultoria, a professora Buck 
trabalhou com empresas privadas, públicas, familiares e sem fins lucrativos, incluindo o 
Banco de México, Conselho Canadense para Cooperação Internacional, CDW, Chicago 
Public Schools, Ernst & Young, FBI, HP, Mitsui & Co., Petro Canada, The Coca Cola 
Company, Whirlpool Corporation, YPO Latin America e Zurich Insurance. Ela 
apresentou seu trabalho na América do Norte e América Latina, Europa e Japão. 

A professora Buck lecionou anteriormente na Universidade de Washington em St. Louis 
e na Universidade McGill em Montreal e Tóquio. Ela ganhou o prêmio "Professor do 
Ano" nos programas de MBA em ambas as escolas. Enquanto estava na Universidade 
McGill, atuou como Diretora de Módulo no Programa McGill-McConnell para Líderes 
do Setor Voluntário Nacional, um programa de desenvolvimento de liderança a nível 
executivo para líderes seniores do setor sem fins lucrativos no Canadá, projetado para 
facilitar os líderes na criação de um "mais sociedade compassiva e sustentável ". 

Tem um PhD e MA em Psicologia Social da Universidade de Princeton e um 
bacharelado em Psicologia pela Universidade de Michigan. 

O compromisso de Michelle em todo o seu trabalho é inspirar e capacitar os outros para 
libertar novas possibilidades para si, para os outros e para as comunidades em que se 
encontram. O seu trabalho centra-se na concepção de experiências de aprendizagem 
inovadoras, inspiradoras e importantes que transformam vidas, fornecendo propósitos, 
paixões e possibilidades. Além de suas atividades profissionais, Michelle gosta de 



dança, música, fotografia e viagens, com fortes interesses na América Latina e na 
África. 

Áreas: LIDERANÇA, NEGOCIAÇÕES e APRENDIZADO ORGANIZACIONAL. 

 

Eu em sala de aula 

 

 
Hall do complexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOHANBIR SAWHNEY 

Prof. Sawhney é um estudioso reconhecido globalmente, professor, consultor e 
palestrante em inovação empresarial, marketing moderno e análise corporativa. 

O Prof. Sawhney escreveu sete livros de gestão, bem 
como dezenas de artigos influentes em diários 
acadêmicos e publicações gerenciais líderes. Seu livro 
mais recente, The Sentient Enterprise: The Evolution 

of Business Decision Making , foi publicado em 
outubro de 2017 e estava na lista de best-sellers 
do Wall Street Journal . Ele também escreveu um 
livro de poesia chamado Amor, Longing e Solidão em 
2014 . Sua pesquisa foi publicada em revistas líderes 
como a California Review, Harvard Business 

Review , Journal of Interactive Marketing, Science 

Management , Marketing Science , MIT Sloan 

Management Review e Journal of the Academy of 

Marketing Science . Ele é colaborador da Forbes e 
seus artigos foram publicados na Fortune, Financial 

Times, CIO Magazine e TheHill.com. 

O Prof. Sawhney ganhou vários prêmios por seu 
ensino e pesquisa, incluindo o Prêmio Sidney Levy 
2006 para Excelência em Ensino na Escola Kellogg, o 
segundo lugar de 2005 para Melhor Artigo no Jornal 

de Marketing Interativo, o Prêmio Accenture de 2001 pelo melhor artigo publicado 
na revisão da gestão da Califórnia em 2000 e o professor proeminente do ano em 
Kellogg em 1998. Ele foi nomeado para o professor proeminente do ano em Kellogg em 
2008 e 2009. Ele recebeu o Distinguished Alumnus Award do Indian Institute of 
Management, Calcutta em 2011. Em 2014, ele ficou em 16º lugar na lista de pensadores 
mais influentes de origem indiana pelo Thinkers50 e pelo Instituto de 
Competitividade. Em 2016, recebeu o Thought Leadership Award do NASSCOM, o 
consórcio da Índia para o setor de TI e BPO. 

O Prof. Sawhney aconselha e fala com as empresas e governos do Global 2000 em todo 
o mundo. Seus clientes de aula e consultoria incluem Accenture, Adobe Systems, AT & 
T, Boeing, Cisco Systems, Dell, DuPont, Entergy, Ericsson, Fidelity Investments, GE, 
General Mills, Goldman Sachs, Honeywell, Intuit, Jenner & Block, Jones Lang LaSalle, 
Johnson & Johnson, Kellogg Company, McDonald's, Microsoft, Nissan Motor, 
Raytheon Missile Systems, Rockwell Automation, SAP, Sony, Teradata e Textron Inc. 
Ele atua nas placas e conselhos consultivos de várias empresas de tecnologia, incluindo 
Bahwan Cybertek, Cross-Tab Group Reliance Jio Infocomm, Georama, Kognetics, 
LawGeex, PomVom, Pypestream, Sprinklr, Smartmedia, StartupWind e vMock. É 
membro do Instituto de Estudos para Mercados Empresariais (ISBM) da Penn State 
University e membro do Conselho Consultivo da Chicago Innovation. 

O Prof. Sawhney detém um Ph.D. em Marketing da Wharton School da Universidade 
da Pensilvânia; um mestrado em gestão do Indian Institute of Management, Calcutá; e 
um bacharelado em Engenharia Elétrica do Indian Institute of Technology, Nova Deli. 



Áreas: MARKETING DE ENTRETENIMENTO, MARKETING DE ALTA 
TECNOLOGIA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DE MARKETING, 
MARKETING DE MÍDIA, TECNOLOGIA. 
 

 
Eu no prédio da Northwestern Kellogg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANJAY KHOSLA 

Sanjay Khosla é professor senior na Kellogg School of Management, Northwestern 
University e um consultor sênior no Boston Consulting Group. 

Sanjay foi presidente da Developers Markets da Kraft Foods (agora Mondelez 
International) de janeiro de 2007 a março de 2013, responsável por 65 mil pessoas em 
mais de 60 países e marcas emblemáticas como Cadbury, Oreo, Milka, Trident. 

Durante seu mandato, Sanjay: 

- Transformou o negócio de US $ 5 bilhões para US$ 16 
bilhões em 6 anos (dobrou o negócio de forma orgânica), 
melhorando drasticamente a lucratividade e o fluxo de caixa  
- Transformaram marcas como Oreo de US $ 200 milhões 
para US $ 1 bilhão e Tang de US $ 500 milhões para US $ 1 
bilhão em 5 anos em mercados em desenvolvimento  
- Ajudou e integrou com sucesso a aquisição da Cadbury 
(comprada por US $ 20 bilhões) e biscoitos Danone 
(comprados por US $ 7,8 bilhões) 

Antes de ingressar na Kraft Foods, o professor Sanjay 
transformou o negócio consumidor de US $ 3 bilhões da 
Fonterra, uma empresa global de laticínios na Nova 
Zelândia. Antes de seu mandato na Fonterra, Sanjay teve uma 
carreira bem sucedida de 27 anos com a Unilever, com sede 
no Reino Unido, Europa e Índia. Sanjay implementou um 
programa arrojado (Paint the World Yellow with Lipton) 

como presidente da Global Category Board para Unilever Beverages. Sanjay também 
criou o negócio de detergentes Roda na Índia, que é uma das maiores marcas da 
Unilever na Índia. 

Sanjay está no conselho de Zoetis Inc. (anteriormente Pfizer Animal Health), NIIT Ltd e 
Iconix Brand Group. Khosla estava anteriormente no quadro da Best Buy Inc., Big 
Heart Pet Brands (anteriormente Del Monte) e Hindustan Unilever. Ele foi co-
presidente da joint venture Nestle / Fonterra para as Américas e no conselho da joint 
venture Lipton / Pepsi. 

Sanjay ensinou amplamente as universidades nos EUA e em fóruns como a conferência 
Economist em Londres e Davos. 

Sanjay escreveu um livro com o Professor Mohan Sawhney (descrito anteriormente). 

 

 

 

 

 

 



CRAIG WORTMAN 

Craig Wortmann é professor clínico de Inovação e Empreendedorismo na Iniciativa 
Kellogg de Inovação e Empreendedorismo (KIEI) e fundador e diretor executivo do 
Kellogg Sales Institute. 

Em 2016, Craig foi professor clínico de empreendedorismo 
na Booth School of Business da Universidade de 
Chicago.Ele criou, desenvolveu e lecionou o premiado 
curso chamado Entrepreneurial Selling , reconhecido pela 
Revista Inc. como um dos "Top Ten" cursos nos EUA. Ele 
também lecionou n um dos principais cursos de 
empreendedorismo, Building the New Venture , e ele 
desenvolveu Chicago Booth's Building Leadership 

Capital curso, um curso de liderança executiva de quatro 
dias, em profundidade para executivos seniores. Craig 
ingressou na Faculdade Booth em 2008 e recebeu o Prêmio 

Excelência da Faculdade de 2012, dado ao professor que teve o maior impacto positivo 
nos alunos. 

Craig é o autor de "What's Your Story?" , um livro que analisa a forma como os líderes 
e profissionais de vendas usam histórias para se conectar, se envolver e inspirar. Em seu 
livro, Craig demonstra as poderosas histórias de impacto sobre os três desafios de 
desempenho mais comuns - liderança, venda e comunicação. Craig também é colunista 
da Inc.com sobre temas de vendas e empreendedorismo. 

Craig tem sido uma pessoa de vendas e empresário há mais de 20 anos. Da IBM 
Corporation como o intérprete número 2 em sua classe de treinamento de vendas de 
estilo clássico de um ano, para uma empresa Dean Witter que cobre três quartos do país 
vendendo para grandes varejistas, a Craig é uma especialista em todas as 
vendas. Depois de ganhar seu MBA da Kellogg em 1995, a Craig ingressou na Forum 
Corporation e rapidamente se tornou o novo criador de produtos e o especialista em 
recuperação de clientes da empresa. Em 2000, Craig foi recrutado para se juntar ao 
WisdomTools, como CEO, que vendeu para uma empresa maior em 2008. 

Craig é o fundador e CEO da Sales Engine Inc., uma empresa de ferramentas e serviços 
com base na crença de que uma empresa deve tratar as vendas como o motor de seus 
negócios. Como palestrante profissional e consultor de vendas, Craig ajuda a 
desenvolver o conhecimento, habilidades e disciplinas necessárias para construir um 
motor de vendas bem-sucedido. Em 2009, a empresa de estratégia de marketing e 
marketing na internet, ClearGauge, procurou o Craig para se tornar CEO enquanto 
dirigia sua empresa de Sales Engine. Craig realizou uma reviravolta ao construir um 
motor de vendas, cortando custos significativos e desenvolvendo uma nova presença na 
web. ClearGauge foi então adquirido por uma agência maior. 

Craig é consultor sênior do Pritzker Group Venture Capital, ajudando a desenvolver os 
motores de vendas de suas empresas de portfólio. Ele também aconselha o grupo 
Driehaus Private Equity e sai no painel da Innovative Health, um reprocessador de 
dispositivos médicos com base em Phoenix. 

Craig se formou na Kellogg em 1995 com um MBA em Marketing e Finanças, obteve a 
certificação CPIM em Inventário e Gestão da Produção em 1992 e formou-se na Union 
College em 1988 com um diploma em Ciência Política. 



Um evanstoniano há mais de 18 anos, em seu tempo livre Craig gosta de  andar de 
bicicleta, correr ou andar com seu cão ao longo do caminho do lago, passeios de barco e 
snowmobiling em Wisconsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAIL BERGER DARLOW 

Gail Berger é professora adjunta de Instrução na McCormick School of Engineering e 
Professora Assistente de Educação Executiva na Kellogg School of Management. Ela 
traz experiência acadêmica e profissional nas áreas de resolução de conflitos, 
desenvolvimento de liderança, planejamento de sucessão e construção de equipes.  

Ela trabalhou em consultoria com empresas pequenas, empresas Fortune 500 e 
organizações sem fins lucrativos. O seu trabalho de 
consultoria centra-se em avaliações executivas, 
planejamento de sucessão, desenvolvimento de liderança 
e desenvolvimento de redes. Algumas das organizações 
com quem trabalhou incluem Driehaus Capital 
Management, Grant Thornton, Federação Judaica de 
Chicago, Lockheed Martin, Masco, McDonalds e 
Fundação Safer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIMOTHY CALKING 

Tim Calkins ajuda as pessoas a construir marcas fortes e lucrativas. 

É professor clínico de Marketing na Kellogg School of Management da Northwestern 
University, onde ele ensina cursos, incluindo Marketing Strategy e Biomedical 
Marketing, em programas de MBA executivos a tempo inteiro, a tempo parcial e 
internacional. É diretor co-acadêmico do programa de educação executiva Kellogg on 
Branding. 

Tim ganhou o Prêmio do Professor do Ano do Lawrence G. Lavengood, o prêmio de 
ensino superior em Kellogg, em 2006 e 2013, tornando-o uma das apenas quatro 
pessoas na história do prêmio de mais de quarenta anos que ganhou duas vezes. Em 
2016, Poets & Quants incluiu-o na sua lista de Professores de MBA favoritas de 2016. 
Ele também recebeu o Prêmio de Ensino de Sidney J. Levy, dois Prêmios de Impacto de 
Faculdade de Kellogg e o Prêmio de Professor Superior de Kellogg Executive MBA 
quatro vezes. 

Tim é o autor de Defender sua marca: como as empresas inteligentes usam estratégia 

defensiva para lidar com ataques competitivos (Palgrave Macmillan, 2012). Expert 
Marketer Magazine nomeou Defender Your Brand o livro de marketing de 2013 do 
ano. Ele também escreveu planos de marketing inovadores (Palgrave Macmillan, 2008 
e 2012). Ele foi co-editor da Kellogg na Branding (John Wiley & Sons, 2005). 

Tim gerencia o Building Strong Brands, um blog sobre estratégia de marca. Inc.com, o 
braço da Web da Inc. Magazine, incluiu o blog em sua lista de "Blogs SIX que podem te 
ensinar mais do que um MBA". Ele publicou mais de uma dúzia de estudos de caso 
Kellogg, incluindo Crestor, MedImmune: FluMist Introdução e Genzyme: a decisão de 

investimento Synvisc-One . Ele é autor de mais de duas dúzias de artigos sobre temas de 
marketing. 

Tim é um especialista em publicidade do Super Bowl. Ele 
criou o Kellogg Super Bowl Advertising Review em 2005 
e liderou o evento desde então. Ao longo dos últimos dez 
anos, o programa gerou mais de cinco bilhões de 
impressões de mídia. 

Ele serviu como juiz para os Prêmios WOMMY da Word 
of Mouth Marketing Association, o Native Creatives 
Awards e EthicMark Awards. 

Além de ensinar na Kellogg, Tim trabalha com grandes 
empresas em todo o mundo em questões de estratégia e 
branding. Seus clientes recentes incluem Pfizer, PepsiCo, 
Lifelock e AbbVie. Ele é diretor-gerente da Class 5 
Consulting, uma empresa de estratégia de marketing. 

Tim é freqüentemente citado pela mídia. Ele foi citado em 
publicações, incluindo Business Week , The Financial 

Times , The Wall Street Journal e The New York Times . Ele apareceu em todas as 
principais redes de televisão. 

Ele atua no conselho da Alliance Française de Chicago e completou recentemente dois 
termos no conselho do Lycée Français, Chicago-International School. 



Tim começou sua carreira na consultoria Booz Allen e Hamilton, onde trabalhou em 
projetos estratégicos. Ele se juntou à equipe de marketing da Kraft Foods em 1991. 
Durante seus quase 11 anos na Kraft, liderou marcas como Miracle Whip, Taco Bell, 
Parkay e DiGiorno. Ele foi responsável pelo lançamento de mais de duas dúzias de 
novos produtos. 

Ele recebeu seu BA de Yale e seu MBA de Harvard. Tim vive em Chicago com sua 
esposa e três filhos. 

Áreas: PROPAGANDA, MARKETING BIOMÉDIDO (BIOTECNOLOGIA), 
GERENCIAMENTO DE MARCA, PRODUTOS DE CONSUMO, GESTÃO DE 
MARKETING, ESTRATÉGIA DE MARKETING, DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS PRODUTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOHN PARKER 

John Parker é um professor assistente de clínicas do Executive Education e Senior 
Academic Director da Kellogg, que ensina marketing digital e outros temas 
relacionados ao cliente.Atualmente, está liderando uma nova iniciativa para desenvolver 
e implementar a estratégia de aprendizagem a distância digital da Kellogg ExecEd, 
começando com uma série para manter os alunos da Kellogg na liderança do 
pensamento de marketing através de sessões de Telepresença ao vivo com professores 
líderes. John também lidera muitos dos relacionamentos da Kellogg na América Latina. 

Anteriormente, ele era o CMO da Zurich Insurance, onde ele criou a função de 
marketing melhor em sua classe na América do Norte. John 
passou os primeiros anos de sua carreira como parceiro da 
McKinsey, onde era co-líder da prática de seguros. Ele tem 
um MS da Sloan School of Management no MIT, e um 
Bacharel em Economia Magna Cum Laude da Harvard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO DO GRUPO 

Na foto, todos os 40 (quarenta) participantes do módulo internacional em Kellogg, líderes de 
concessionários dos seguintes estados brasileiros; Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia e São Paulo, além do 
Distrito Federal, além do professor e responsável por um dos módulos do curso.  

 

Foto com todos os integrantes do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPANTES 

Segue a lista de profissionais que participaram deste programa, incluindo representante da 
Assodeere e também da Fundação Dom Cabral. 

1 

 

Aster 
 

Marco Antonio Vasques de Miranda 

 

2 

 

Agrinorte 

 

Giovana Dalmaso Teixeira 

 

3 

 

Agrosul 
 

Everton Martins de Oliveira 

 

4 

 

Agrosul 
 

Bruna Lermer Oliveira 

 

5 

 

Comid 

 

Rafael Simzak Treuherz 

 

6 

 

Comid 

 

Walter Antonio de Santi Veroneze 

 

7 

 

Ciarama 

 

Leonardo do Espirito Santo de Aquino 

 

8 

 

Ciarama 

 

Rosineide Alves Campos 

 

9 

 

Ciarama 

 

Elizana Lago de Aquino 

 

10 

 

Cocamar 
 

Arquimedes Alexandrino 

 

11 

 

Cocamar 
 

João Carlos Ruiz 

 

12 

 

Colorado 

 

João Carlos Falaschi 
 

13 

 

D. Carvalho 

 

Dailton António Carvalho 

 

14 

 

D. Carvalho 

 

Maurício Correia Carvalho 

 

15 

 

Hohl  
 

Adriane Höhl 
 

16 

 

Assodeere 

 

Alexander Höhl 
 

17 

 

Horizon 

 

Milton Davino Garcez 

 

18 

 

Itaeté 

 

Mauro de Stefani 
 

19 

 

Itaeté 

 

Matheus de Stefani 
 

20 

 

Iguaçu Máqs 

 

Juarez Cláudio Gillieron Gavinho 

 

21 

 

Lipetral 
 

Cícero Frauches Souza 

 

22 
 

M.A 

Máquinas 
 

Marcos Antonio Giombelli 
 

23 
 

M.A 

Máquinas 
 

Angelo Luiz Giombelli Filho 

 

24 

 

Maqcampo 

 

Gustavo Luiz Bononi Pelissari 
 



25 

 

Maqcampo 

 

José Augusto Araújo Sousa Júnior 
 

26 

 

Maqcampo 

 

Cristiano Rafael Savicki 
 

27 

 

Maqnelson 

 

Bruno Rodrigues da Cunha Merola 

 

28 

 

Minas Verde 

 

Aderlei Jose Freire 

 

29 

 

Minas Verde 

 

Custódio Agostinho Freire 

 

30 

 

Nissey 

 

Gustavo Nakai de Magalhães e Ribeiro 

 

31 
 

Nissey 
 

André Zagury Nakai de Magalhães e 

Ribeiro 
 

32 

 

Treviso 

 

Leonardo Ferreira Pereira 

 

33 

 

Terraverde 

 

Luiz Cunali Defilippi 
 

34 

 

Unimaq 

 

Marco Antonio Cardoso 

 

35 

 

Veneza 

 

Marcos Hacker de Melo 

 

36 

 

Veneza 

 

Emanuel Viana Amorim Silva 

 

37 

 

Verdesul 
 

Ozoel Lustoza Clock 

 

38 

 

Assodeere 

 

Rejane Hermann 

 

39 

 

John Deere 

 

Leandro de Freitas Carrion 

 

40 

 

John Deere 

 

Antonio da Silva Rocha 

 

 

 

Vista do lago    Lago na universidade Kellogg 

 

 

 

 



APROVEITAMENTO DO CURSO 

Na quarta-feira então, dia 06 de setembro a primeira aula “Entendendo “Family Business” Uma 
Perspectiva Global, aqui sobre a informação de que as empresas familiares são a espinha dorsal da 
economia americana, sendo que elas representam mais de 60% do produto interno bruto dos Estados 
Unidos e respondem basicamente pela geração de empregos. Como compreender melhor a dinâmica de 
empresas familiares. 

 

Evanston 

Depois também tivemos “Liderança e seu Papel na Gestão da Mudança”, como inspirar pessoas para 
inovarem? O que a liderança precisa e deve fazer para criar um ambiente propício para a inovação? 

Quinta-feira, os ponteiros do relógio vão marcando o início da primeira aula, “O Futuro do Marketing” e 
então pudemos perceber como as mídias sociais podem ser aproveitadas para obtenção de insights que 
sejam úteis em nosso negócio. 

Também tivemos “Menores, Maiores, Mais Inteligentes: Da Expansão Imprudente ao Crescimento ____”, 
inúmeras empresas se espalharam em diversos mercados e então precisamos saber como alcançar um 
crescimento sustentável e rentável e como ficam as pessoas envolvidas nisso, o que podemos fazer para 
que elas percebam isso? 



 

Livro do professor Sanjay Khosla e Mohanbir Sawhney e dedicatória do professor Sanjay 

 

Sexta-feira, a semana está indo mas ainda temos que ter calma. 

O primeiro assunto a ser discutido é “Criando Experiências Notáveis com os Clientes”, onde cada vez 
mais há produtos e serviços altamente competitivos e a grande diferença para se manter neste mercado é 
ter e manter a experiência do cliente a seu favor. 

Depois “Porque é tão Importante Crescer?” e para que todos saibam é isto que todos buscam desde o 
primeiro momento, quer seja na vida comercial, quer seja na vida pessoal, afinal, em todos os campos que 
podemos imaginar. O que fazer então? Quais as ferramentas que podem ser utilizadas para buscarmos um 
crescimento sustentável? 

E aqui, como o sábado seria muito apertado para os que iriam pegar vôo de retorno ao Brasil, tivemos o 
jantar de formatura, num salão oval com uma vista magnífica para o lago que há no campus da 
universidade. 



 

Jantar de formatura 

 

Dupla de músicos durante jantar de formatura 

 

 

Jantar de formatura 

 

 



Sábado!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Aleluia, chegou, mas ainda há aula, matéria e para variar no final de tudo, aquele lance de discursos que 
diz que você é importante por estar lá, é o diferencial e por ai vai. Mas lembre-se para estar lá, você 
desembolsou um valorzinho razoável. Então você realmente é importante. 

Então a última aula é “A Era Digital... E agora?” e então ficamos sabendo que neste novo mercado que 
cresce a cada dia, novas abordagens são necessárias para que se venda o seu produto, não resolve ter a 
visão de que conseguirá uma fatia do mercado fazendo as mesmas coisas que fazia antes. 

Mas acabou. 

E vieram os discursos onde todos são agradecidos... 

 

Nosso transporte para o último dia de aula 

 

Todos os temas abordados durante esta semana em Kellogg nos faz refletir, pensar em como 
estamos conduzindo nossos negócios. Podemos olhá-los de uma maneira diferente daqui para 
frente e sempre ter em mente que o mundo está mudando muito rápido, mas certamente se não 
houver pessoas apaixonadas pelo nosso negócio nada vai caminhar. 

Assim, com toda a tecnologia que se abre a cada momento, as pessoas são fundamentais em 
todo o processo, em todo o negócio. 



 

Durante um passeio noturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Voltamos! 

A rotina está de volta e as novas idéias fervilhando em nossas mentes. O que podemos 
aproveitar agora? O que podemos colocar em prática? 

Os próximos dias serão fundamentais para isto, mas fica claro que algo deve sempre ser 
colocado em prática quando se faz um treinamento assim. 

 

 

Aeroporto de Chicago O´Hare 

 

 

 


