
Sou júnior.
quero crescer
Verdadeiros laboratórios de empreendedorismo, as
empresas formadas por universitários complementam a
formação e representam um diferencial no currículo

T er um negócio e mandar no pró-
prio nariz é um sonho acalentado

por muitos brasileiros e brasileiras,
mesmo sabendo dos riscos e das difi-
culdades que envolvem o empreen-
dedorismo. Para realizar esse sonho -
e com boa preparação -, milhares de
estudantes universitários estão fazen-
do das empresas juniores verdadeiros
laboratórios de negócios, onde en-
saiam os primeiros passos no cami-
nho do empreendedorismo. Nessas
empresas, formadas exclusivamente

por estudantes, eles colocam em prá-
tica os conhecimentos adquiridos em
sala de aula, desenvolvem a capaci-
dade de conceber e gerir projetos e des-
cobrem as dificuldades do mercado. De
quebra, ainda adquirem uma expe-
riência que pode se tornar um podero-
so diferencial na hora de abrir um ne-
gócio próprio. Ou então, de arrumar
um bom emprego.

Formado em Administração de
empresas, Arthur Schiavini participou
da Objetiva JR quando estudava na

Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) e chegou a presidir a Federa-
ção das Empresas Juniores do Rio
Grande do Sul (Fejers). "Nas entrevis-
tas para emprego, sempre contava as
histórias das consultorias e atividades
feitas na empresa júnior e como elas
fizeram diferença na minha forma-
ção", lembra. Essa experiência ajudou
Schiavini a conseguir um emprego na
indústria de motores Weg, onde tra-
balha no Departamento de Treinamen-
to e Desenvolvimento.

Visão de conjunto - Aos 27 anos,
e formado há seis, Juliano Dutra se
orgulha de ter aberto o próprio cami-
nho no mercado. Após ter presidido a



Conpec - a empresa júnior do curso
de Ciências da Computação da
Unicamp -, ele resolveu criar uma em-
presa. A Brainweb, que atua na área
de Tecnologia da Informação, já teve
clientes como Nestlé, Cocamar e Pepsi.
Como outros ex-juniores, Dutra não
lamenta ter recusado um estágio re-
munerado enquanto estudava. "En-
quanto em um estágio a visão do ne-
gócio e as responsabilidades são mui-
to limitadas, em uma empresa júnior
os participantes passam a ver a em-
presa no conjunto e a compreender a
importância de cada área", acredita ele.

No Brasil há quase 20 anos, o Mo-
vimento das Empresas Juniores (ME J)
se tornou um fenômeno e transfor-
mou o país no campeão mundial em
número de empresas. Existem cerca
de 600 delas, envolvendo 15 mil estu-
dantes. Entidades sem fins lucrativos,
as juniores são geridas pelos estudan-
tes, que prestam serviços de consul-
toria com a supervisão de um profes-
sor. Como não são remunerados, o que
recebem pelas consultorias é usado na
realização dos trabalhos e na manu-
tenção da empresa. A Região Sudeste
concentra quase a metade das empre-
sas juniores do país, seguida do Sul,
com cerca de 30% - são 100 no Paraná,
35 em Santa Catarina e 25 no Rio
Grande do Sul. O recente boom do mo-
vimento se deve também à decisão do
MEC que passou a considerar a exis-
tência de empresas juniores na hora
de avaliar as universidades. "Muitas
instituições abriram empresas
juniores só para conseguir um bom
conceito e logo depois as fecharam",
queixa-se Verena Belvedere, presiden-
te da Federação das Empresas
Juniores do Paraná (Fejepar).

Aprendizado - Em São Paulo, o
berço do MEJ, as empresas de uni-
versitários já estão tão consolidadas
que os melhores alunos são disputa-
dos pelo mercado de trabalho antes
mesmo da conclusão do curso. Quan-
do era presidente da Brasil Júnior, a
confederação nacional das juniores,
José Frederico Netto foi procurado
pela Bain & Company, uma das maio-
res consultorias estratégicas do mun-
do, que queria uma parceria para ter

"O grande empecilho é a falta de divulgação.
Ainda existe o mito de que a universidade trata
só de teorias, e o empresário quer resultados"
Ivana Ferreira de Lima Souza, coordenadora do programa júnior Achievement, do Sebrae-RS

acesso e poder recrutar as pessoas
talentosas envolvidas nas juniores.
"Há vários ex-juniores muito bem co-
locados no mercado, inclusive em car-
gos de alto escalão", diz Netto.

Das mais de 600 empresas ju-
niores do país, 120 são filiadas à Bra-
sil Júnior, pois atendem ao padrão de
qualidade exigido pela confederação.
Elas movimentam cerca de R$ 3 mi-
lhões e realizam mais de 2 mil proje-
tos por ano. O porte e o número de
estudantes envolvidos nas empresas
variam de acordo com o tempo de exis-
tência. A Empresa Júnior-FGV, que
congrega os cursos de Administração,
Economia e Direito da Fundação Ge-
túlio Vargas, tem cerca de 50 mem-
bros e chega a faturar R$ 200 mil por
ano. No Sul, onde o movimento é mais
recente, as cifras são bem mais modes-
tas. A Objetiva JR, a maior de Santa
Maria, faturou R$ 10 mil em 2006, e a
Júnior Design, de Curitiba, obteve re-
ceita de R$ l mil no ano.

Noções de gestão - Para a maio-
ria dos estudantes, a experiência em
uma júnior permite o amadurecimen-
to pessoal e profissional. "As pessoas
que participam adquirem maior de-
senvoltura, tornam-se mais eloqüen-
tes. Na Mecatron, aprendemos pou-
co sobre engenharia, mas muito so-
bre gestão. E um aprendizado com-
plementar, que não temos na facul-
dade", conta André Sepúlveda, presi-
dente da empresa júnior do curso de
Mecatrônica da Unicamp.

De fato, para os alunos de cursos
que não incluem a disciplina de admi-
nistração, a atividade em uma júnior
é uma oportunidade para adquirir no-
ções de gestão, finanças, marketing e
para aprender a lidar com os clientes.
Por sua vez, os estudantes de contabi-
lidade, economia, publicidade e admi-
nistração têm um espaço ideal para
exercitar os conteúdos assimilados nos

cursos. "O que a gente mais aprende é
a questão comportamental, a lidar com
situações complicadas, a gerenciar re-
cursos humanos, a ter liderança e pos-
tura de executivo", relata Janaina
Schiavini, presidente da Objetiva JR.

Uma dificuldade de muitas empre-
sas juniores é a continuidade. Como
há grande rotatividade entre os estu-
dantes, ocasionalmente pode faltar in-
teressados em dar continuidade a um
projeto, sobretudo quando a universi-
dade não oferece apoio. "O respaldo das
instituições de ensino e dos professo-
res é essencial. Sem isso, algumas em-
presas acabam fechando", diz João
Pedro Vieira, presidente da Fejers.
Outro obstáculo é a desconfiança dos
possíveis clientes que, muitas vezes,
relutam ao tratar com estudantes, a
maioria no início do curso. "O precon-
ceito já está menor, mas o empresário
ainda tem um pouco de receio. Por isso,
é importante que a empresa júnior
mostre os projetos que já fez e as qua-
lificações que possui", diz Rafael
Martines, presidente da Brasil Júnior.

Como são formadas por estudan-
tes - cuja prioridade é o curso -, as
juniores também enfrentam dificul-
dades para cumprir os cronogramas
estabelecidos com os clientes. A falta
de exposição é outro obstáculo para a
a inserção no mercado. "O grande em-
pecilho é a falta de divulgação. Ainda
existe o mito de que a universidade
trata mais de coisas teóricas e o em-
presário quer ver resultados", refor-
ça Ivana Ferreira de Lima Souza,
coordenadora do programa Júnior
Achievement, do Sebrae. A entidade
é uma forte aliada do MEJ, cujo foco
de atuação é justamente as micro e
pequenas empresas, que têm maior
possibilidade de aproveitar o talento
dos universitários empreendedores
engajados nas empresas juniores. •

Com reportagem de Luiza Piffero
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