
A Campus B tem como objetivo principal ser um agente transformador na 
educação internacional desenvolvendo módulos acadêmicos 
customizados que tenham abordagens relevantes e métodos de 
aprendizagens práticos que conectam universidades (estrangeiras e 
locais), empresas (em diversos setores) e profissionais/líderes (em diversos 

segmentos). 

Nós facilitamos as vivências de alunos estrangeiros em programas de imersão 
autênticos que agrega a participação de alunos locais para resolução de 

problemas reais sugeridos por empresas parcerias. 

Com este mindset, desenvolvemos uma Competição de Caso em parceria com 
AMBEV para a área de marketing com foco na Segmentação de Mercado e 
Posicionamento de Marca. O grupo foi formado por 58 alunos de duas 
instituições renomadas: a Faculdade de Negócios Gies da Universidade de 
Illinois em Urbana-Champaign (UIUC) e a Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP).

O programa foi muito importante pela oportunidade de vivenciar uma experiência única cultural e por trazer elementos importantes 
para um entendimento mais profundo dos ambientes de negócios, e suas peculiaridades na atual economia global integrada. ”  

Selecionamos alunos de graduação da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) para fazer 
parte dessa experiência única. Além de interações como palestras e 
tempo para resolver o caso dentro do campus da USP, os alunos 
estrangeiros e locais tiveram a possibilidade de expandir o seu 

network explorando a cidade de São Paulo. 

Os alunos foram divididos em 12 equipes que trabalharam por uma 
semana para promover suas soluções e apresentá-las para uma bancada 
formada por profissionais da AMBEV, professores de ambas universidades 
e o nosso time. Ao final da semana, os alunos defenderam suas ideias e o 

grupo vencedor foi premiado pela Ambev com uma viagem aos EUA.

Na sequência do programa, os alunos dos UIUC seguiram de São Paulo 
para Rio de Janeiro e depois Buenos Aires para aprofundarem seus 
respectivos entendimentos do ecossistema de negócios e 
empreendedorismo na América do Sul. Os alunos brasileiros vencedores 
da Competição de Caso tiveram a confirmação de viagem aos EUA com 
foco de visitar a UIUC em Illinois para ter uma experiência de intercâmbio 

acadêmico e desenvolvimento profissional.    

O DESAFIO

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

Unir equipes multidisciplinares para construir soluções 
inovadoras de um desafio empresarial específico. 

Regina Muller
ALUNA UIUC

CAMPUS B - CASES DE SUCESSO
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A SOLUÇÃO Através de parcerias estratégicas criamos uma 
Competição de Caso com a Ambev S.A.

CASE 
COMPETITION 58 ALUNOS BRASIL, ARGENTINA

& ESTADOS UNIDOS



Conexões: Promovemos a conexão de países, universidades, 
alunos e empresas criando a oportunidade das partes envolvidas 
terem um diálogo construtivo e impactante. Através deste 
networking internacional todos os envolvidos puderam trocar 
experiências e sair dessa experiência tendo agregado em diversos 

aspectos de suas vidas.

O RESULTADO

Foi muito bom para "destravar" meu 
inglês. Até aquele primeiro momento, eu 
nunca tinha viajado para o exterior, mas 
sempre fiz inglês a minha vida inteira. 
Ter uma conversa durante 3 dias inteiros 
com americanos, foi muito bom! Além 
disso, tinha sido a primeira vez que eu 
tinha feito uma apresentação em inglês. 
Depois disso, peguei confiança e fiquei 
mais tranquila para fazer esse tipo de 

apresentação.”

As lembranças mais marcantes da 
viagem foi trabalhar ao lado de 
estudantes brasileiros no case 
competition da Ambev, e visitar algumas 
cidades do Brasil e da Argentina para 
aprender sobre a cultura. Na minha vida 
hoje, se eu encontrar um estudante ou 
pessoa de outro país em um ambiente 
profissional, agora entendo que eles 
provavelmente funcionam de forma 
diferente e devo tentar me adaptar e 
acomodar para que possamos trabalhar 
de forma eficiente e eficaz. Acredito que 
desenvolvi todas os pontos de 
aprendizado durante a viagem: 
experiência intercultural, pensamento 
crítico, adaptabilidade, desenvolvimento 
pessoal e profissional e consciência 

global.”

Rafaele Tiemy Aoyama
ALUNA FEA-USP

O programa aconteceu em maio de 2018 no Brasil e nos EUA em 
outubro de 2018; ao longo dessa jornada os seguintes conceitos e 

práticas foram explorados: 

Os objetivos comerciais (resguardados em NDA) também foram satisfatoriamente alcançados pelo grupo, agregando gestão 
inovadora e projeção de resultados financeiros a médio prazo à empresa parceira, AMBEV.

Aprendizado experiencial: A troca de 
aprendizagem feitas pelos alunos estrangeiros e 
brasileiros superaram as expectativas desde a resolução 
do Caso até as trocas experimentais fora da sala de aula. 
Os alunos brasileiros foram anfitriões exemplares 
mostrando o que a cidade de São Paulo tem de melhor 
para oferecer; já os alunos dos EUA conseguiram receber 
o grupo de brasileiros em Urbana-Champaign, os  
acolhendo em seu campus para mais uma troca de 

experiências. 

Afetividade: Para muitos alunos estrangeiros e 
locais esse programa foi a primeira oportunidade de 
interagir com pessoas de outros países. Por ser um 
time multicultural, os alunos tiveram a oportunidade 
de expandir e trocar conhecimentos e vivências, 
promovendo uma mentalidade global de respeito e 

afetividade.

A nossa paixão no âmbito acadêmico nos proporcionou o 
privilégio de colaborar ativamente com mais de 80 
universidades, oferecendo jornadas de experiências 
profissionais e extracurriculares impactando diretamente 

mais de 4000 alunos. 

CLIQUE ACIMA PARA ASSISTIR
O RESUMO DESSA JORNADA Michelle Milazzo

ALUNA UIUC

CONTATE-NOS

Ou mande uma mensagem para hello@campusb.org

para mais informações:


