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A interação entre a iniciativa privada e a educação pode ir além da simples doação de livros e 
computadores para escolas. A aproximação entre empresas e instituições de ensino vem 
mudando de perfil, privilegiando e valorizando a participação direta de funcionários e 
executivos de empresas em projetos educacionais dos mais variados tipos.  
 
Para o gerente operacional do Citibank em Porto Alegre, Flávio Hubner, "É muito fácil para as 
empresas darem dinheiro ou livros para a escola, mas sem ter nenhum envolvimento". Ele 
avalia que a participação das empresas com a parte financeira é importante, mas o 
"envolvimento dos funcionários é fundamental, até para que eles conheçam o contexto das 
escolas".  
 
Hubner é um dos mais de 40 mil voluntários que participam da Junior Achievement, 
organização educativa sem fins lucrativos cujo objetivo é estimular o empreendedorismo entre 
estudantes.  
 
Um dos modelos de ação que congrega iniciativa privada e aprimoramento educacional de 
jovens, a Junior Achievement foi criada em 1919 nos Estados Unidos, por dois executivos, da 
AT&T e da Strathmore Paper Company. Atualmente está presente em 123 países no mundo 
inteiro, e está no Brasil desde 1994. "Aqui foram os empresários que decidiram trazer essa 
metodologia, e hoje já estamos com atuação nos 27 estados, com 700 empresas 
participantes", conta Wilma Araujo Santos, superintendente da Junior Achievement no Brasil.  
 
Há diversas maneiras das empresas participarem de um dos 23 programas oferecidos. É 
possível colaborar com a tradicional ajuda financeira, participando do Conselho Consultivo, 
como mantenedores, e neste caso cobrindo todos os custos da organização. É possível 
também o patrocínio de um ou mais programas em escolas de uma cidade, estado, ou em todo 
o País. "Outra maneira, maravilhosa, de participação é a dos funcionários dessas empresas que 
se dispõem a serem treinados por nós, para levarem esse conteúdo para o Brasil inteiro", diz 
Wilma.  
 
Um dos carros-chefe da organização é o programa mini-empresa, no qual a escola seleciona 
25 alunos que montam uma empresa, e que são auxiliados por quatro executivos voluntários, 
das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção. Estes executivos 
acompanham os jovens durante três horas e meia por semana, durante quinze semanas, 
ensinando como se monta uma empresa. Os alunos fazem pesquisa de mercado, decidem qual 
produto desenvolver, elegem uma diretoria.  
 
Cada um dos 25 compra uma ação da empresa - a R$ 10 cada - e daquele montante eles tiram 
o necessário para comprar matéria-prima. E vendem cada ação para trazer um sócio. O 
programa dura dois meses, sendo que no meio desse intervalo há uma feira na qual participam 
todas as mini-empresas da região, cerca de 30 por semestre. Durante o programa os jovens 
são auxiliados pelos executivos, com palestras e aulas práticas sobre gerenciamento. No final 
os alunos fazem balanços, calculam o valor dos impostos, fazem um relatório e mandam com 
um cheque para os acionistas que compraram uma ação da empresa. "Eles tem que dividir o 
lucro por 50, bem como numa empresa, e recolher todos os impostos devidos, que ao final do 
programa são doados para uma instituição de caridade escolhida pelos próprios alunos", 
explica Wilma.  
 
Outro programa bastante popular é o empresário sombra por um dia. Neste os jovens 
acompanham um executivo das 8 horas às 18 horas. "Eles ficam ao lado do executivo, 
prestam atenção no comportamento, tiram dúvidas, e aprendem, na prática, informações que 
podem aplicar em seu cotidiano, seja na escola ou fora dela", salienta Liliana Magon de 
Almeida, diretora executiva da Junior Achievement para São Paulo.  
 
Para Liliana, com o modelo de educação que existe hoje no Brasil, "não há como prescindir da 
iniciativa privada para esse trabalho de despertar o espírito empreendedor no jovem, e para 



fazer isso a melhor técnica que existe é o exemplo. Precisamos sair da nossa casa para 
realmente sensibilizar, para realmente trazer uma mudança e participar". Ela conta que o 
motivo principal para a participação de voluntários "é que eles querem fazer a diferença para a 
educação e acreditam em uma causa empreendedora".  
 
Um exemplo do apelo que o programa tem com voluntários nas empresas pode ser visto na 
operadora de telefonia Oi, que já é parceira do Junior Achievement há seis anos. Em todas as 
escolas que a empresa colabora no País há mil vagas para voluntários, "e elas são preenchidas 
em dois minutos. É só abrirmos as inscrições e logo acaba", garante Manoela Osório, gerente 
de comunicação e cultura organizacional da Oi. Ela avalia que "há um viés de voluntariado que 
é mais do que o assistencialismo. Existe impacto no clima, na organização e na cultura da 
empresa; os voluntários desenvolvem laços profissionais mais profundos, e o retorno é 
individual, uma satisfação pessoal, como ser humano, por ajudar o outro".  
 
A aluna Ana Paula Adriano, estudante secundarista da Escola Estadual Adolpho Konder, na 
cidade de Blumenau, em Santa Catarina, considerou participar do programa Mini-empresa 
simplesmente maravilhoso. Conheci muitas pessoas e cresci intelectualmente ouvindo os 
conselhos dos ''advisers'' e conversando com os diretores. Conheci uma empresa por outro 
ângulo, além dos balcões e do público".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2009, Educação, p. E1-E4. 
 


