
Eles estudam nas mesmas salas por
onde passaram alguns dos nomes
mais importantes do agronegócio
brasileiro. Seus ídolos não são ro-

queiros, tampouco sambistas. Quando
olham para o futuro vislumbram a pos-
sibilidade de seguir os caminhos trilha-
dos por gente como os ex-ministros Ro-
berto Rodrigues e Luiz Carlos Guedes.
Ou mesmo como o presidente da União
das Indústrias Canavieiras (Única),
Marcos Jank. Ou como tantos outros
pesquisadores que têm contribuído com
o desenvolvimento da agricultura na-
cional. O que todos eles têm em co-
mum? O amor pelo campo e um curso
de agronomia como início de carreira.
Com a agricultura vivendo um ótimo
momento e a crescente necessidade de
mão-de-obra qualificada, esses futuros
agrônomos não esperam sequer ter os
diplomas pendurados nas paredes para
colocar a mão na massa e mostrar seu
potencial, afinal em disputa estão salá-
rios iniciais de R$ 4 mil em média.

Para mostrar que podem ser as futu-
ras estrelas do agronegócio e que es-
tão prontos para tocar as lavouras bra-
sileiras nos próximos 20 anos, esses
estudantes apostam no trabalho em
Empresas Juniores, mantidas nos cam-
pi das principais universidades do País.
Trata-se de entidades que funcionam
como uma espécie de laboratório, onde
os alunos podem desenvolver projetos
e prestar consultorias nos mais diver-
sos segmentos da agropecuária, apli-
cando seu aprendizado na prática.

A Escola Superior de Agronomia
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Pi-
racicaba (SP), uma das mais tradicio-
nais faculdades do país, há 18 anos



mantém a Esalq Jr. Consultoria, em-
presa formada por cerca de 30 alunos
que elaboram projetos nas mais di-
versas áreas, como explica o presi-
dente da empresa, Flavio Zampercini.
"Nossos clientes são pequenos e mé-
dios produtores que querem melhorar
sua atividade e não sabem como fa-
zer." Aluno do quarto ano de Agrono-
mia, Zampercini conta que a grande
vantagem para o produtor é o baixo
custo do serviço. "Na média, nossos
projetos custam 10% do preço cobra-
do por consultorias profissionais.
Isso sem perder em qualidade, já que
somos orientados por professores da
universidade", garante.

Flavio acredita que o trabalho na
empresa júnior pode abrir portas no
futuro. "A maioria dos cargos que fi-
cam vagos na Esalq Jr. é de alunos que
foram contratados por grandes empre-
sas do mercado", analisa.

Como exemplo dos trabalhos que a
empresa já executou, Zampercini des-
taca um projeto de citricultura feito no
município de Itapeva (SP), onde produ-
tores buscavam alternativas para agre-
gar valor ao seu produto. A Esalq Jr
criou um vinho de laranja, que pode ser
fabricado na própria fazenda. "Desen-
volvemos desde a formulação do vinho
até o rótulo a ser utilizado."

Os alunos da Unesp Jaboticabal
também procuram mostrar seu talento
através do Centro Agrícola de Consul-
toria Júnior (Cenagri), empresa júnior
que a universidade mantém desde
1993 e reúne cerca de 62 alunos. Desde
2007, eles possuem uma parceria com
o Sindicato Rural do município de Tor-
rinhas (SP), onde fornecem consultoria

fixa a produtores de café que preten-
dem melhorar a produção em suas pro-
priedades. "O trabalho consiste na im-
plantação de novas mudas e no moni-
toramento de pragas e doenças", expli-
ca o estudante do quinto ano de Agro-
nomia Leonardo Mello, que ocupa o
cargo de diretor da Cenagri.

Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, ano 5, n. 44, p. 60-61, jun. 2008.




