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A Faculdades de Campinas (Fa-
camp) é uma escola jovem, com
apenas onze anos de atuação,
por isso busca diferenciar-se no
segmento de educação por meio
de ensino integral — com aulas
durante o dia inteiro — e foco na
aplicabilidade dos conceitos es-
tudados na sala de aula. Prova
disso é que, pelo quinto ano, a
faculdade realiza sua Feira de
Negócios, em que projetos ino-
vadores desenvolvidos por alu-
nos do quarto ano do curso de
administração são apresentados
ao mercado. O evento, que
acontece na próxima quinta-
feira (11), vai contar com 24 ini-
ciativas, que serão apresentadas
para investidores de private
equity e empresários.

“Primeiramente, deixamos
claro que inovação não é inven-
ção. Nossos alunos são incenti-
vados a trabalhar em projetos
que possam ser replicados e fa-
çam diferença no mercado em
que estão atuando”, afirma o
professor Nivaldo Pilão, coorde-
nador do curso de administra-
ção de empresas da Facamp. De
acordo com ele, a maior dificul-
dade em ver alguns projetos
transformados em negócios é a
capacidade de empreender dos
alunos. Por isso, muitas boas
ideias que nascem na faculdade
acabam morrendo no papel.

Mas existem exceções. O alu-
no Bruno Balestreo é um dos
candidatos a empresário, com
um projeto pouco convencional:
implementar no país duas uni-
dades industriais para a produ-
ção de urnas funerárias de pa-
pelão. O grupo de Balestreo teve
contato com a tecnologia após
assistir a um filme militar, em
que o exército utilizava os cai-
xões de papelão para transpor-
tar os soldados mortos.

Eles começaram a buscar da-
dos sobre o assunto na internet,
encontraram reportagens e des-
cobriram que o produto é muito
utilizado na Ásia e Europa.
“Nosso projeto prevê a constru-
ção de duas indústrias, uma em
Leme, no interior de São Paulo,
e outra em Maracanaú, a 10 qui-
lômetros de Fortaleza, para po-
der atender a demanda do país
inteiro”, conta.

O aluno garante que o produ-
to chega a ser até 40% mais ba-
rato do que uma urna conven-
cional de madeira, e com um
apelo sustentável. “Uma árvore
é capaz de fazer dois caixões de
madeira e até 100 de papelão”,
conta. Além do mais, o tempo de
decomposição do material tam-
bém pode favorecer a escolha
daquelas pessoas que se preocu-
pam com o meio ambiente. “O
papelão se decompõe em cinco
anos, enquanto a madeira de-
mora pelo menos 60”, compara.

O projeto de Balestreo foge
do romantismo de trabalhos
universitários tradicionais para
focar em uma demanda real, de
um mercado inexistente no
país. E os alunos querem conse-
guir investidores para tirar a
ideia do papel. “Teremos um
custo de R$ 820 mil para a im-
plantação, já incluídas as duas
fábricas”, conta o aluno.

Botijão de fibra
Outro projeto que será apresen-
tado para os investidores e tam-
bém promete sair do imaginário
dos alunos e chegar ao mercado é
o botijão a gás de fibra de vidro
com vinil, cuja proposta é substi-
tuir o atual botijão de aço. O pro-
duto já é largamente utilizado em
países da Europa, segundo o es-
tudante Wilham Guerreiro, do
curso de administração, que co-
nheceu a empresa sueca que fa-
brica o produto em uma feira so-
bre GLP [gás liquefeito de petró-
leo]. A ideia do grupo de Guerrei-
ro é, inicialmente, abrir uma im-
portadora para atender o merca-
do brasileiro e, futuramente,
inaugurar uma unidade indus-
trial para fabricação do produto.

O CS Botijões, como ficou
provisoriamente denominada a
empresa, está certificando o
botijão no Inmetro. “A fase atual
é de consulta pública”, afirma
Guerreiro. O produto promete,
entre outras vantagens, ser mais
leve e não explodir, como o bo-
tijão atual. O investimento ini-
cial da empresa é de R$ 6 mi-
lhões, valor alto para o grupo.
“Vamos tentar captar estes re-
cursos no mercado”, afirma. Se
não conseguir, o grupo já traça
uma estratégia para começar a
atuar de forma mais limitada
com investimento próprio de
R$ 6 milhões. ■

Projetos que
se transformam
em negócios
Facamp foca no desenvolvimento de produtos e serviços
inovadores como parte do currículo de alunos de administração

A maior dificuldade
em ver projetos
transformados
em negócios
é a capacidade
de empreender
dos alunos. Por
isso, muitas ideias
que nascem na
faculdade acabam
morrendo no papel

Parceria em prol
ESPM aproxima alunos da
realidade de mercado logo
no começo do curso

A ESPM descobriu uma maneira
interessante de colocar os alunos
mais perto do mercado de traba-
lho e, em contrapartida, cons-
cientizar para a importância da
carreira de design. Uma parceria
entre a instituição e o Centro de
Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia (Cietec), faz com que
alunos do segundo semestre do
curso de design produzam iden-
tidades visuais para pequenas
empresas que estão incubadas
no centro de inovação. O Cietec
foi criado em 1998 para incenti-
var o empreendedorismo, a ino-
vação tecnológica e apoiar a
criação de empresas. “E essas
novas empresas precisam de
uma imagem adequada, mas,
geralmente, não têm condições
de arcar com os cursos de um

Os alunos da ESPM
já atenderam
87 empresas veja
exemplos ao lado,
que recebem,
gratuitamente,
todo o material com
a nova identidade
visual. O uso
dos logotipos
não é obrigatório
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projeto deste tipo”, conta o pro-
fessor do curso de Design, Mar-
celo Montori.

Os alunos da ESPM já aten-
deram 87 empresas (veja exem-
plos ao lado), que recebem, gra-
tuitamente, todo material com a
nova identidade visual. O uso
dos logotipos não é obrigatório.
Mas o processo de construção
da marca é importante para es-
tudante e cliente.

“Os alunos entram em conta-
to com empresários logo no co-
meço do curso e aprendem na
prática as demandas de uma em-
presa de verdade”, conta Monto-
ri. Esse espaço de discussão tam-
bém serve para que a ESPM di-
vulgue e conscientize a impor-
tância do design. “É comum as
pessoas acharem que qualquer
um que saiba utilizar ferramen-
tas do computador possa traba-
lhar como designer, o que não é
verdade”, afirma o professor. ■

Professor Nivaldo Pilão, coordenador
do curso de administração da Facamp,

com alunos se preparando para
convencer investidores do mercado

Divulgação

Rede pública vai nutrir
sistemas de ensino
Desde o final da década de 1970 que o então chamado “en-
sino apostilado” vem ganhando espaço na educação priva-
da brasileira, substituindo os tradicionais livros didáticos
atualmente em mais de 40% dos colégios particulares do
país. Já nas escolas públicas o fenômeno é mais recente. Foi
nesta última década que vimos os sistemas de ensino que-
brarem a barreira do preconceito e, gradativamente, come-
çarem a ocupar o espaço dominado pelos livros-textos dis-
tribuídos gratuitamente pelo MEC através do Programa Na-
cional do Livro Didático.

Hoje mais de 1 milhão de alunos da rede pública estudam
utilizando “apostilas”. Ainda é pouco em função dos mais
de 40 milhões de alunos da rede, mas a continuar no mes-
mo ritmo de crescimento dos últimos anos, até 2020 os sis-
temas de ensino já terão mais de 10 milhões de usuários na
rede pública, em contraste com os atuais três milhões de
alunos que possui a rede privada.

O sucesso inicial dos sistemas de ensino foi todo cons-
truído sobre a questão da aprovação no vestibular. Eram
apostilas muito bem produzidas, com o conteúdo disponibi-

lizado de modo a otimizar
o aprendizado do estu-
dante visando sua apro-
vação no vestibular. Era
um processo imediatista,
mas funcionava bem para
o que se propunha fazer.

Com o tempo, os sis-
temas de ensino foram
evoluindo tanto na es-
trutura de conteúdo
quanto na metodologia
de ensino/aprendiza-
gem, chegando a padrões
de qualidade bastante di-

ferenciados, além de oferecerem um amplo conjunto de
serviços adicionais às escolas, de alto valor agregado, tais
como: capacitação dos professores, orientação na gestão,
apoio ao marketing e comunicação, etc.

O resultado obtido pela média das escolas que utilizam sis-
temas de ensino é comprovadamente superior ao da média das
escolas que utilizam apenas livros textos. Esta diferença de re-
sultado não se dá devido à diferença de conteúdo entre o livro e
a “apostila”, pois esta diferença é praticamente inexistente.

O grande segredo do sucesso dos sistemas de ensino está
no nível de controle do processo de ensino/aprendizagem e
no acompanhamento do trabalho docente. A metodologia
de trabalho prevista na estrutura dos sistemas de ensino
exige um nível de organização de aulas e atividades, bem
como um nível de acompanhamento e controle sobre o que
é ministrado e aprendido, geralmente muito superior ao
que existe nas escolas que usam livros-textos, onde a auto-
nomia é maior, mas o controle tende a ser menor.

A formação de professores nos cursos superiores de li-
cenciaturas e pedagogia no Brasil é tão ruim, mas tão ruim,
que qualquer processo de organização, padronização,
orientação e controle do trabalho pedagógico do professor
já é suficiente para produzir uma melhoria significativa de
resultado no aprendizado do aluno.

No atual estágio de desenvolvimento da educação básica
no Brasil, de pouco vale o discurso dos intelectuais da edu-
cação sobre a importância da autonomia do professor na
condução do trabalho pedagógico, no respeito às indivi-
dualidades, na construção criativa de soluções de aprendi-
zagem, no estabelecimento de vínculos afetivos, na liber-
dade de expressão, etc. Tudo isto é muito válido e impor-
tante, mas quando não se consegue fazer nem o básico,
nem sequer atingir o dito feijão com arroz do aprendizado
do aluno, esta discussão toda perde relevância. É por isso, é
somente por isso, que os sistemas de ensino são um enorme
sucesso no Brasil – eles garantem o feijão com arroz. ■

Até 2020 os
sistemas de ensino
terão mais de 10
milhões de usuários
na rede pública,
em relação aos
atuais 3 milhões
da rede privada

do profissional de design
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