
Experiência em empresa júnior é diferencial  
Bruna Borges 
 
Estudantes desenvolvem liderança e responsabilidade com resultados 
 
Estágios em empresas juniores ajudam a definir melhor o perfil do candidato na hora de 
contratar, afirmam consultores em recursos humanos. 
 
Como os alunos têm de gerir uma espécie de negócio sem fins lucrativos, prestando serviço 
como em uma companhia e sem remuneração por isso, desenvolvem habilidades 
profissionais como liderança. 
 
Esse aluno é mais focado do que os que não têm essa experiência no currículo, segundo 
Melina Graf, gerente de planejamento de carreiras da Ricardo Xavier Recursos Humanos. 
 
Como já trabalharam em equipe e com clientes reais, explica a especialista, candidatos que 
passaram por uma empresa júnior apresentam perfil mais preciso, mais voltado à demanda 
das empresas. 
 
A consultora Tais Amaral, da Cia de Talentos, lista outros benefícios da participação na 
empresa júnior. Para ela, esse tipo de estágio desenvolve liderança, capacidade de 
comunicação e responsabilidade para lidar com prazos e resultados. 
 
Em entrevistas com candidatos sem essa vivência, é preciso perguntar sobre 
relacionamento com a família e os amigos para descobrir características comportamentais, 
esclarece a consultora. "É mais difícil avaliar suas competências e destiná-los a uma vaga", 
diz Graf. 
 
Projetos 
O estudante Pedro Bosco, 19, vice-presidente da empresa júnior de administração de 
empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, faz a comparação da atuação na 
universidade e em uma empresa. 
 
Na primeira, argumenta ele, pode-se desenvolver habilidades relacionadas a planejamento 
estratégico e relacionamento com o cliente, atividades para as quais não se teria tanta 
autonomia em uma companhia. 
 
Ele conta que, em uma pesquisa feita em 2009 com os cerca de 70 alunos que passaram 
pela empresa júnior da instituição, 92% afirmaram ter conseguido emprego em até três 
meses após o fim da experiência. 
 

 
 
Benefícios incluem ampliação de rede de contatos, assinalam estudantes  
 
A busca por resultados e o compromisso com os clientes fazem com que estudantes que 
atuam em empresas juniores fortaleçam a rede de contatos. 
 
Há dois anos na All Pharma, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara da 
Unesp (Universidade Estadual Paulista), Elton Kawasima, 24, avalia que o "networking" 
construído nesse período é um dos benefícios da experiência. 
 
Quando ainda era estagiário da empresa júnior, viu diversos diretores serem contratados, 
conta o hoje diretor de marketing da empresa júnior. 
 
"Acredito que oportunidades vão surgir porque já trabalhei com projetos reais, e empresas 
farmacêuticas conhecem meu trabalho", diz Kawasima. 
 



Rafael de Andrade, 21, presidente da ECA Jr., empresa júnior que atua na área de relações 
públicas, publicidade e propaganda e turismo da USP (Universidade de São Paulo), também 
se diz confiante quanto a seu ingresso no mercado. 
"Os clientes conhecem meu trabalho e sabem que há garantia de resultado", sinaliza o 
estudante. Por enquanto, contudo, ele tem outros planos. Pretende desenvolver um projeto 
de iniciação científica ao sair da gestão da empresa. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2010, Empregos, p. 5. 


