
G
uilherme Toporovschi e 
Giulia Joau são universitá-
rios, ambos graduandos 
pela Universidade de São 

Paulo (USP) e, apesar de muito jovens, 
já ocupam a diretoria de empresas: são 
colaboradores de empresas júnior. Os 
dois são apenas exemplos de pessoas 
que utilizam na prática os conteúdos 
teóricos adquiridos no mundo acadê-
mico e vivenciam o dia a dia do mun-
do corporativo, sempre sob a supervi-
são de professores especializados nas 
áreas de atuação. 

"Como uma organização apartidá-
ria, voluntária, voltada exclusivamente 
ao estudo, desenvolvimento e à práti-
ca, produção e disseminação de refle-
xões e conhecimentos na área das re-
lações do e no trabalho, busca o aper-
feiçoamento acadêmico, intelectual 
e profissional dos alunos por meio do 
intercâmbio de conhecimentos com 
instituições oficiais, com empresas do 
setor, com o mercado e com a socieda-
de como um todo", descreve o consul-
tor empresarial e docente da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas 
(PUC Campinas) e da Universidade 
de Franca (Unifran), Valdenir Pontes. 
"Muitos alunos que atuam na empresa 
júnior, capacitam-se como empreen-
dedores de si mesmos e também como 
empreendedores de negócios", explica. 

Com duas décadas de atuação 
completadas em novembro de 2010, 
a FEA Júnior USP é a empresa júnior 



da Faculdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade da USP, a pri-
meira multidisciplinar do Brasil. O 
diretor de marketing da FEA Junior, 
Guilherme Toporovschi, conta que 
pequenos e médios empresários pro-
curam os serviços de consultorias 
prestadas pelas empresas júnior para 
solucionar problemas de gestão, con-
seguir melhor lucratividade e bus-
car crescimento do negócio, além de 
procurarem suporte para a abertura 
do próprio negócio. "Com consulto-
rias nossos membros podem ajudar 
pequenas e médias empresas a se 
desenvolverem com conhecimentos 

acadêmicos aplicados às suas neces-
sidades", informa Toporovschi. 

Trabalho semelhante tem a ECA 
Júnior USP que é composta por mem-
bros da Escola de Comunicação e Artes 
da USP e presta serviços de consultoria 
em marketing, relações públicas e tu-
rismo. Em seu portfolio estão trabalhos 
desenvolvidos para grandes nomes co-
mo, Gerdau e Microsoft, além da FEA 
Júnior. "Por ser uma Empresa Júnior 
e sem fins lucrativos, podemos cobrar 
um preço de custo, abaixo do merca-
do", revela a presidente e diretora co-
mercial da ECA Júnior, Giulia Joau, que 
acredita no trabalho desenvolvido pelo 
universitário na empresa júnior como 
um diferencial na busca pela inserção 
no mercado de trabalho. "Quem ava-
lia e conhece o perfil diferenciado de 
quem foi um empresário júnior, sabe 
que aquela pessoa que está entrevis-
tando já teve que enfrentar sozinho os 
problemas de uma empresa de verda-
de, assumir a frente de muitos projetos 
e lidar com as responsabilidades de um 
gestor", opina Giulia que conhece mui-
tos ex-diretores que conseguiram uma 
colocação em grandes empresas. 

O professor Valdenir Pontes confir-
ma que os jovens ganham pontos a 
mais em processos seletivos. "Certa-
mente é um diferencial que os auxilia 
muito na concorrência por um bom 
trabalho, até porque nossa sociedade 
valoriza a carreira empreendedora e o 
mercado pede cada vez mais pessoas 
qualificadas, desde os tempos de está-
gio e primeiro emprego". 

DA EMPRESA JÚNIOR 
PARA O PRÓPRIO NEGÓCIO 

Quando ainda se graduava em Publi-
cidade e Propaganda, Rafael Liporace 
atuava na ESPM Júnior, da Escola 
Superior de Marketing. Atualmente 
emprega 70 funcionários e é um dos 
sócios da Biruta Mídias Mirabolantes, 
empresa que atua no mercado de mí-
dias alternativas e ações diferenciadas 
de comunicação. "Vi que podia ter su-
cesso à frente de uma empresa e que 
mesmo sendo jovem, com pouca ex-
periência, isso pode não ser um entra-
ve para quem quer muito chegar a um 
objetivo. A empresa Júnior sem dúvi-
da foi o grande diferencial da minha 
carreira", lembra Liporace. 
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