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Imagine uma empresa que
cresceu rápido e quer expan-
dir os negócios lançando um
novo produto.Mas antes disso
precisa solucionar problemas
internos: falta de mão de obra
qualificada, conflitos entre
funcionários, perda de fluxo
de caixa. O dono da compa-
nhia decide contratar uma
consultoria, mas o preço mé-
diodemercadoéproibi-
tivo. O empresário
fica diante de um
impasse:oucon-
trata a consul-
toria ou inves-
tenodesenvol-
vimentodono-
vo produto.

Caio Eduar-
do Cordeiro de
Souza, de 23 anos,
aluno do 6º semestre
de Administração da
PUC,garante queele eoscole-
gas fariam o serviço com a
mesma competência de con-
sultores renomados por um
preçobeminferior.Caiopresi-

de a PUC Júnior Consultoria,
criadaporalunosparacolocar
em prática o que aprendem
nas aulas. “É o primeiro passo
para a carreira de sucesso.”

Só em cursos de Adminis-
traçãoe afins dacidade de São
Pauloexistem80empresasju-
niores. Nove delas se reuni-
ramem2001parafundaroNú-
cleo das Empresas Juniores.
PUC Júnior Consultoria, FEA
JúniorUSP,IbmecJr.Consul-
ting,EmpresaJúniorMacken-

zie Consultoria, Jr.
Faap, Júnior Trevi-

san Consultores,
ESPM Jr., Em-
presa Júnior
FGV e Júnior
PúblicaFGVfa-
zemum“bench-
marking de da-

dos”, base de in-
formações que

une o estudo de ca-
sesdesucesso,dasazo-

nalidade dos clientes e de
previsõesdedemanda–embo-
ra nenhuma delas reclame de
terpoucotrabalho.“Nãopreci-
samos prospectar. Eles vêm
até nós”, diz Beatriz Nigro,

presidente da Jr. Faap.
As juniores oferecem con-

sultoria em negócios, elabora-
ção de planos de marketing,
análise da estrutura organiza-
cional e de recursos humanos.
Osprojetostêmoacompanha-
mentodosprofessores.“Naau-
la aprendemos conceitos de fi-
nanças, marketing, gestão de
empresas.NaJúnioraprende-
mosapôrempráticaaumcus-
to até 70% inferior ao de mer-
cado”, diz Ricardo dos Santos,
de 19 anos, presidente da FEA
Júnior USP.

Entram para a equipe só os
aprovados em processo seleti-
vo semelhante ao de grandes
empresas, com prova, entre-
vistas, dinâmicas de grupo.
Na FGV, 10% dos inscritos são
aprovados. “Temos a nata pa-
ra trabalhar”, afirma Alexan-
dre Mello, de 23 anos, presi-
dente da Júnior FGV.

Quem contrata o serviço
aposta no talento dos jovens.
Recentemente, três alunos da
JúniorFGVpassaramumase-
mana no Recife estudando o
mercado para uma empresa
de varejo de bebidas paulista

que queria abrir filial no Nor-
deste.“Apesardeanossaatua-
ção ser restrita a São Paulo, a
empresabancouaidadosestu-
dantes e pudemos fazer pes-
quisas in loco”, diz Mello.

A experiência de ter passa-
do pelas juniores é valorizada
no mercado de trabalho.
“Apresentar projeto para
clientes é mais difícil do que
passar em processo seletivo
de qualquer companhia”, diz
Rafael Yoshihara, de 25, ex-
presidente da FEA Júnior, ho-
je na Promon, empresa de en-
genharia. Agora, ele mesmo
valoriza em seleções de está-
gioquemjápassoupelasjunio-
res.“Sãopessoascomvisãode
médio e longo prazo: sabem
que o trabalho traz aprendiza-
do hoje e retorno mais tarde.”

Analista de um fundo de in-
vestimento, Marcelo Furtado
tem uma vivência profissional
rara num jovem de 27 anos.
Formado em Administração
na Trevisan Escola de Negó-
cios em 2005, trabalhou dois
anos na Júnior da instituição.
Saiu de lá para a Ambev. De-
poisdeumano,abriuumnegó-
cio ligado a biodiesel – que deu
errado.Nãosearrepende.“Ti-
ve segurança de abrir meu ne-
gócio pela experiência na Jr.”

Marceloachaqueacriativi-
dade usada para vencer desa-
fiosnaTrevisanoajudaatého-
je. “Como era antes, tenho que
fazer mais com menos.” ●

Alunosdão
auladenegócios

Éoprimeiropasso
paraumacarreira
desucesso”
CaiodeSouza,
23anos,presidente
daPUCJr.
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