


Com o apoio
de empresas
juniores, cinco
empreendedores
aprimoraram
seus negócios
sem estourar
o orçamento

Por Carin Homonnay Petti
Fotos Daniela Toviansky

E
xistem mais de mil pe-
quenas empresas forma-
das por gente jovem, cria-
tiva e antenada, que ainda
esquenta os bancos das
universidades brasileiras.

No comando, em sua maioria, estão es-
tudantes dos cursos de administração,
economia, direito e engenharia. Dis-
postos a pôr em prática o que aprendem
na sala de aula, oferecem mão-de-obra
relativamente barata — em média 80%
inferior ao preço cobrado por profis-
sionais experientes do mercado. É um
desconto e tanto para quem não tem
dinheiro no caixa. Por conta disso, não
surpreende que a carteia de clientes
das chamadas empresas juniores seja
formada sobretudo por pequenos em-
preendedores, segundo Jones Madru-
ga, diretor da Confederação Brasileira
de Empresas Juniores, a Brasil Júnior.
"Atraímos cada vez mais esse público",
diz. A vantagem econômica é evidente,
mas não a única. O gerente do Instituto
Empreender Endeavor, Lucas Melman,
destaca outros benefícios para quem
contrata estudantes. "Os alunos têm
acesso a informações de vanguarda, a
pesquisas de ponta e muitas vezes são
orientados por professores que es-



tão no mercado", diz. Na carteia de serviços
prestados, encontra-se de tudo um pouco,
de consultorias sobre gestão à elaboração de
planos de negócios, ajuste nas finanças, mar-
keting e até desenvolvimento de produtos. Pe-
quenas Empresas & Grandes Negócios fez
um levantamento de quatro casos exemplares
no mercado nacional. Em todos, sem exceção,
os clientes ficaram muito satisfeitos com os
resultados. Apesar de a proposta parecer bas-

tante tentadora, os estudantes nem sempre
são bem-sucedidos em todos os projetos. É
preciso assumir o risco de lidar com quem
ainda não é profissional formado. "Nada subs-
titui a experiência", reconhece Melman. Além
disso, nem sempre o professor se faz presente
e supervisiona todo o trabalho (Veja o quadro
Acerte na escolha). Antes de contratar, pesquise
com calma e inspire-se nos bons resultados de
quem apostou no talento.



AJUSTE NA MÁQUINA

Tudo começou, em 2006, com um telefonema para
o empresário Lourival Turcio, dono da Altec, es-
pecializada na fabricação e fornecimento de reves-
timentos de alumínio para equipamentos indus-
triais. Do outro lado da linha, o cliente contava que
o material recebido tinha formado ondulações num
tanque de 15 metros de diâmetro de uma refinaria
da Petrobras na Bahia. Às pressas, Turcio alugou a

máquina de um amigo para refazer a encomenda.
O prejuízo ficou em torno de R$ 10.000, o equiva-
lente a 8% do valor da venda. "Mas a perda poderia
ter passado de R$ 600.000 se a empreiteira não
tivesse detectado o problema a tempo e acabasse
refazendo a obra", estima o empresário. Problema
grave assim não podia se repetir. "Se ocorresse de
novo, eu perderia o cliente."

Na tentativa de descobrir o que havia de erra-
do com sua máquina, o empreendedor procurou
dois engenheiros. Ambos rejeitaram o trabalho.
Foi seu filho, aluno da Poli, a faculdade de enge-
nharia da Universidade de São Paulo (USP), que
acabou sugerindo a contratação da Poli Júnior.
Com 70% da clientela formada por pequenos
empresários ou inventores, a empresa avalia sis-
temas mecânicos como os de Turcio. Também
desenvolve protótipos de equipamentos e cir-
cuitos elétricos, elabora plantas baixas, analisa
formulações químicas e elabora softwares de
gestão, entre outras atividades.

Uma semana depois do primeiro contato, três
estudantes visitaram a Altec, analisaram a má-
quina e encaminharam uma proposta de serviço.
Turcio fechou o contrato por R$ 3.500, divididos
em dois pagamentos. Nos três meses seguintes,
recebeu o trio mais seis vezes. "Fizemos testes e
cálculos matemáticos", conta a consultora júnior
Natália Kondo. Os futuros engenheiros concluí-
ram o trabalho com um relatório de 30 páginas.
O documento enumerava seis possíveis causas do
defeito e suas respectivas soluções — de ajustes
na velocidade do equipamento a mudanças no
ângulo dos cilindros. Com a adoção de parte das
propostas, a falha não se repetiu.

Na opinião de Turcio, a pouca idade dos con-
sultores contribuiu para o bom desfecho. "Eles vie-
ram com a teoria fresca na cabeça, sem idéias pre-
concebidas e dispostos a analisar várias possibili-
dades antes de chegar a qualquer conclusão" diz.

MAIS ORDEM NA CASA
E DINHEIRO NO CAIXA

O médico Marcello Romiti procurou no ano pas-
sado a Ibmec Jr. Consulting, do Ibmec São Paulo,
para calibrar a gestão de sua empresa, a clíni-
ca Angiocorpore, especializada em consultas e
exames para doenças cardiovasculares, com



—> GESTÃO

unidades em Santos, Praia Grande e Cubatão,
no litoral sul paulista. "Eu sabia que tínhamos
problemas de eficiência, mas não exatamente
quais", diz. O diagnóstico ficou a cargo de seis
alunos do terceiro ano dos cursos de administra-
ção e de economia da faculdade, orientados pelo
professor Carlos Suslik, coordenador do MBA
em gestão de saúde e diretor administrativo do
Hospital das Clínicas.

Para detectar falhas nos serviços e procedimen-
tos internos, os estudantes entrevistaram fun-
cionários e clientes da clínica. Também visita-
ram potenciais concorrentes de renome, como o

laboratório Fleury e os hospitais Albert Einstein
e Instituto do Coração, na capital paulista. O ob-
jetivo era garimpar boas práticas que pudessem
servir de referência à Angiocorpore.

Com as informações em mãos, a equipe atuou
de várias formas. De saída, combateu uma das
grandes falhas identificadas: a falta de padroniza-
ção de tarefas como o atendimento aos pacientes,
agendamento de consultas e acompanhamento
da documentação dos planos de saúde. "Sem a
definição de procedimentos, os funcionários
não sabiam direito como agir", conta o consul-
tor júnior Thiago Pereira. Como solução, ele e



os colegas sistematizaram, com fluxogramas,
os procedimentos do dia-a-dia do negócio —
das diferentes fases do atendimento ao manu-
seio de equipamentos. Com a medida, aliada ao
treinamento dos empregados, a clínica reduziu
de 20% para 2% a parcela de exames não pagos
pelos convênios médicos por conta de extravio
de guias ou falta de autorização prévia.

Em outra frente, com base na pesquisa de
opinião, os estudantes apontaram a demora no
agendamento dos exames como outro ponto a
aprimorar. "Descobrimos que os pacientes não
queriam aguardar mais de uma semana pelo
atendimento", conta Romiti. Com isso em mente,
o time de consultores identificou o tempo de
espera de cada um dos 17 exames realizados. Os
dados permitiram ao médico acertar na compra
dos equipamentos necessários para acelerar o
atendimento. Foi o caso, por exemplo, da aquisi-
ção de dois novos medidores portáteis de pres-
são, utilizados em exames então com fila de até
um mês. Para conseguir ainda mais agilidade, as
recepcionistas passaram a telefonar aos clientes
na véspera do exame para confirmar a presen-
ça no horário marcado. Em caso de desistência,
chamam outra pessoa para a vaga.

Segundo o médico, com a aquisição dos novos

aparelhos e a mudança na forma de agendamen-
to, agora é possível atender qualquer pedido em
uma semana. Resultado: aumento de 12% da
clientela em doze meses. Graças ao maior mo-
vimento e ao controle das contas dos convênios,
o faturamento da clínica aumentou 30%.

A empresa pagou R$ 12.500 pelos três me-
ses de serviços da Ibmec Jr. A cifra é cerca de
um quarto do valor do mercado, calcula Romiti.
"Só com esse preço tive condições de contratar
uma consultoria", afirma o empresário. Ainda
que atraído pelo custo baixo, ele admite que no
começo teve certo receio em contratar uma equi-
pe de novatos. "Mas, com o profissionalismo
deles, logo a desconfiança passou."

VIDA LONGA AO CHOCOLATE

A empresária Guaraciaba Paixão e o filho Ri-
cardo, sócios da fábrica de trufas Duddah, em
Americana, interior paulista, vendem 200.000
bombons por mês. A clientela é formada por
40 redes de supermercado, entre elas o Wal-
Mart. Como muitos fornecedores do setor, a
dupla sofria com o desperdício. Se o consumi-
dor não comprasse os bombons no prazo



de validade, de uma semana, cabia à
fábrica substituir o estoque. De graça.
Resultado: até o ano passado, 15% da
produção ia para o lixo. "Jogávamos
dinheiro fora", conta ele. "Era de-
sesperador" diz ela. Os tempos de
desespero, porém, passaram. Atual-
mente, o descarte não chega a 3%.

A solução saiu dos laboratórios do
Gepea, a empresa júnior da faculdade
de engenharia de alimentos da Uni-
versidade de Campinas (Unicamp).
Com a adição de conservantes no re-
cheio, o prazo de validade aumentou
para dois meses. O projeto, com meio
ano de duração, ficou a cargo de três
alunos, orientados por uma douto-
randa e um professor.

Agora, mãe e filho negociam uma
nova empreitada com os estudantes.
Querem esticar a vida útil do produto
para até 120 dias, sem alterações no
sabor e na consistência do chocolate.

O objetivo é viabilizar as exportações. Para
testar a receptividade das trufas no exterior,
Ricardo foi três vezes aos Estados Unidos no
último ano. "Nossas amostras tiveram boa
aceitação em lojas de conveniência, mas, sem
vida útil mais longa não dá para emplacar as
vendas lá fora", conta ele. Para fincar o pé no
novo mercado, os empresários também terão
de se adequar às normas da Food and Drugs
Administration (FDA), a agência norte-ame-
ricana que regula produtos alimentícios e far-
macêuticos. Aí, novamente, os estudantes en-
trarão em cena. "Na reformulação, vamos levar
em conta as exigências legais americanas para
definir as quantidades e tipos de conservan-
tes", diz a empresária júnior Juliana Campos.

Na avaliação de Ricardo, a contratação do
Gepea trouxe também um benefício adicional:
o reforço na credibilidade da Duddah. É que
os alunos também atestaram que o produto
está livre de bactérias causadoras de doenças.
"Agora, sempre que um cliente tem dúvida so-
bre nossa qualidade, digo que pode procurar o
Gepea", diz ele, com um sorriso de orgulho.

Os chocolateiros preferem não divulgar quan-
to pagaram pelo serviço. Na empresa júnior, os
preços variam bastante, conforme a comple-

xidade, a duração, os laboratórios utilizados
e a remuneração dos professores envolvidos.
Neste ano, o projeto mais barato — uma tarde
de consultoria para uma fábrica processadora
de castanha-do-pará — custou R$ 360. O mais
caro — o desenvolvimento de uma fórmula para
um suco de banana — chegou a R$ 20.000.

REPAGINAÇÃO NO VISUAL

Desde 2001, a empreendedora Carmen Altoé
produz em casa os sabonetes de leite de cabra
Caprinova, vendidos a turistas de passagem
por sua cidade, Venda Nova do Imigrante, na
região serrana do Espírito Santo. Nos últimos
anos, criou sete versões diferentes, com a adi-
ção de ervas como camomila, babosa e sálvia.
Mas nem assim conseguiu dar à marca o des-
taque que desejava. "A embalagem deixava a
mercadoria parecendo de segunda categoria",
diz. Ela aproveitou uma temporada de férias
na casa da filha, Ana Márcia, para pôr fim ao
problema. Juntas, as duas procuraram a Design
Júnior, empresa do curso de design da Univer-
sidade Federal do Paraná. No primeiro encontro
com os alunos, a dupla explicou seu objetivo.
"Queríamos valorizar o produto sem perder a
identidade rural", conta Carmen.

O projeto, com duração de quase dois anos,
custou R$ 1.800 e foi dividido em duas fases.
Na primeira, os cinco estudantes envolvidos
criaram a nova identidade visual da marca. Para
começar, redesenharam o logo. "Optamos por
um visual mais simples e fácil de identificar",
diz a estudante Mariana Poczapzky. Criaram
também rótulos, etiquetas e um manual com
as normas para utilização de cores, tipografia
e texturas. O projeto ainda incluiu a criação de
um catálogo e faixas para exposição nas lojas
revendedoras do produto e estandes de feiras
de artesanato. Na segunda etapa, os empre-
sários criaram uma embalagem de papel para
substituir o antigo saquinho, sem custo adi-
cional na fabricação. As mudanças deram re-
sultado. Desde que implementadas, em março
passado, as vendas saltaram cerca de 20%, para
400 unidades mensais, em média. "Nada disso
teria sido possível sem a empresa júnior" afir-
ma a empreendedora.
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