
Como seu trabalho pode gerar interesse no mercado e na sociedade 
 
Para quem está ligado nas tendências do mercado e nas necessidades sociais, o TCC (Trabalho 
de Conclusão de Curso) pode ser mais do que um bom portifólio ou do que uma recordação 
pra deixar no fundo da gaveta. 
 
Algumas universidades exigem que o TCC seja uma pesquisa estritamente acadêmica, 
apresentada na forma de monografia, mesmo que a intenção do aluno não seja seguir carreira 
científica. Mesmo assim, é possível encontrar maneiras de fazer um TCC útil não apenas como 
forma de construção de conhecimento, mas também como ferramenta importante na sua vida 
comunitária e profissional. 
 
Segundo o livre docente de Biologia da USP - Ribeirão Preto Dalton Amorim, que orienta 
monografias de alunos da graduação, a aplicabilidade desses trabalhos no mercado e na 
sociedade depende da área que o aluno estuda e da maneira como a IES enxerga essa 
atividade. "Na minha perspectiva, a monografia acelera a formação do ponto de vista do aluno 
a respeito de como a ciência funciona". Segundo Amorim, apesar do objetivo de introduzir o 
aluno no universo da pesquisa acadêmica, os TCCs formam profissionais que interessam a 
todos os tipos de mercado - por serem capazes de identificar questões, escolher métodos para 
resolvê-las, tabelar os resultados e analisá-los corretamente: "A idéia é formar solucionadores 
de problemas".  
 
Amorim explica que, nas Ciências Biológicas, trabalhos relacionados a impacto ambiental, 
genética e questões de biodiversidade vão de encontro às demandas atuais da sociedade. No 
próximo ano, por exemplo, o professor vai orientar os trabalhos de duas alunas interessadas 
na biodiversidade de um certo grupo de insetos na Mata Atlântica. Com essa pesquisa, elas 
poderão auxiliar os cientistas a entenderem quais os melhores lugares para implantar reservas 
biológicas e descobrirem novas formas de preservação de espécies. 
 
Universidade e Comunidade 
 
O Centro Universitário Mauá promove uma feira anual dos trabalhos de conclusão de curso da 
graduação. "A Eureka surgiu na década de 80, mas antes só envolvia os alunos da Engenharia 
Elétrica. A partir de 1999, ela se tornou aberta ao público, e hoje 99% dos trabalhos da Mauá 
são expostos na feira", afirma o professor de Engenharia e coordenador técnico-científico da 
Eureka Carlos José de Souza Jr. Ele acredita que cada vez mais os TCCs expostos na feira se 
propõem a resolver problemas que vêm de fora da universidade. "O objetivo da feira é trazer a 
comunidade para dentro da escola. Seria ótimo se a comunidade pudesse trazer ainda mais 
problemas para nós resolvermos", explica Souza. 
 
O professor conta que costuma adotar algumas táticas para estimular seus alunos de 
Engenharia a ter boas idéias - que sejam criativas e, ao mesmo tempo, factíveis - de TCC: 
"Faço com eles uma visita aos trabalhos de conclusão antigos, porque muitas vezes uma boa 
idéia foi proposta no passado, e agora existem condições tecnológicas melhores para realizá-
la. Peço para os alunos me entregarem uma lista com os projetos de que eles gostaram e com 
as idéias que tiveram. Eles aparecem com as idéias mais estapafúrdias do mundo, eles querem 
fazer um foguete, querem terminar os seis anos de curso com tudo. Depois eu tento limitar os 
projetos na orientação". 
 
Quer ver um exemplo de como surge uma boa idéia para fazer um TCC? Para a Eureka desse 
ano, o estudante de engenharia Roberto Furuta e seus colegas queriam trabalhar com alguma 
causa social. Dessa vontade, partiram para o interesse em lidar com materiais, uma das 
disciplinas que cursaram durante a graduação na Mauá. Pensaram, então, que poderiam fazer 
algo para ajudar a polícia de São Paulo: criar um colete a prova de balas com tecnologia dry 
fit, que fosse mais leve e que permitisse a transpiração. "Fomos à PM e conversamos com os 
policiais a respeito dos coletes. Até que um coronel disse que o principal problema em relação 
a eles era a dificuldade do descarte. Foi como se ele tivesse falado uma palavra mágica para o 
nosso grupo", conta Furuta.  
 



A PM de São Paulo descarta de 20 a 25 mil coletes à prova de balas por ano. Eles têm que ser 
inutilizados de acordo uma legislação rigorosa, acarretando custos altos com armazenamento, 
transporte e incineração. Para mudar essa realidade, o projeto dos alunos da Mauá combinou a 
matéria prima dos coletes que iam para o descarte com um tipo de resina e criou uma 
proteção para as portas das viaturas da PM. "Até hoje, se no meio de um tiroteio um policial 
encontrasse um poste, era mais seguro ficar atrás dele do que da porta do carro, que é como 
papel para as balas". A proteção criada pelos alunos da Mauá custa R$200 e dois coletes 
usados por porta de viatura, e foi testada de acordo com parâmetros de velocidade, distância e 
tipo de projétil determinados pela Polícia Militar. Apesar de não ser igual a uma blindagem, já 
que não protege os vidros do carro, a proteção é econômica e protege a parte opaca da porta 
de ser perfurada por quatro tipos de projéteis de alta performance. "A Polícia Militar tem 
bastante interesse em utilizar o projeto, e outros estudantes da universidade já demonstraram 
interesse por continuar a pesquisa", afirma Furuta. 
 
Universidade e Mercado 
 
Não são apenas a administração pública e as empresas do terceiro setor que recebem bem as 
iniciativas de alunos interessados em fazer trabalhos de conclusão com uma perspectiva 
prática. O chefe do departamento de PGE (Projeto de Graduação em Comunicação, que 
equivale ao TCC) da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) Wellington 
Coelho afirma que a iniciativa de aliar um olhar acadêmico aos interesses de mercado 
costuma ser bem recebida pelas empresas: "A receptividade é muito grande e tem a ver com a 
maneira consistente e responsável com que os alunos desenvolvem o trabalho". Para 
Wellington, os TCCs são importantes para despertar o interesse das empresas pelo mundo 
acadêmico e por oferecer possibilidades de inserção dos alunos no mercado de trabalho. 
 
O interesse da publicitária Juliana Schwartsman pela gastronomia e pelo mercado de luxo 
contagiou suas três amigas da faculdade. "O tema surgiu porque eu sempre fui conhecida por 
gostar de comer, gostar de falar de comida, e nós acabamos nos unindo em torno disso", 
conta Juliana, formada pela ESPM em 2005 . Ela e suas amigas procuraram pelo chef Charlô e 
propuseram a criação da identidade de sua marca, que dá nome a um bistrô, a um restaurante 
no Jóquei Clube de São Paulo e um a buffet para eventos de alta classe. Como a empresa não 
tinha uma cultura de marketing até o momento do TCC, houve uma certa desconfiança no 
contato inicial com as estudantes, que foi logo dissolvida pela seriedade e pela qualidade da 
pesquisa que elas desenvolveram. "Acho importante que o contato com o cliente seja bom. É 
preciso ter uma certa paixão por aquela marca antes de entrar em contato com ela. Se o 
cliente não estiver aberto às idéias, fica difícil desenvolver o projeto", afirma Juliana. A 
publicitária ainda está trabalhando com Charlô para implantar os resultados do trabalho de 
conclusão no cotidiano da marca. 
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