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Lançada oficialmente no mês
passado, a rede Alumni Uni-
camp, uma espécie de rede so-
cial voltada ao fortalecimento
do relacionamento entre a uni-
versidade e seus alunos egres-
sos, estava em fase experimen-
tal desde o final de 2008. Hoje, o
site conta com a participação de
3,5 mil ex-alunos e, segundo
Kleber Teraoka, diretor-execu-
tivo da Ujima Software, empre-
sa que desenvolveu o portal, a
esse número podem-se somar
outros 70 mil ex-alunos, usuá-
rios em potencial.

Não entra nessa conta os 10
mil estudantes que ingressam
anualmente na instituição. A
rede visa beneficiar seus parti-
cipantes com descontos nos
produtos da Editora Unicamp,
oportunidades de trabalho, fó-
runs e comunidade, entre ou-
tros serviços.

Teraoka, ele mesmo um ex-
aluno da Unicamp, onde for-
mou-se em Engenharia Elétri-
ca, criou a Ujima em 2006, na
incubadora do Núcleo Softex
Campinas, que fica na própria
universidade. Entre 2004 e 2005
o empreendedor percebera que
havia boas oportunidades no
mercado para quem se dispu-
sesse a desenvolver uma rede
social que explorasse o relacio-
namento entre os ex-alunos de
grandes universidades.

“Nos Estados Unidos existe
uma cultura muito forte do que
eles chamam de alumni. Ex-
alunos de uma mesma universi-
dade criam grupos e depois tro-
cam experiências”, diz o em-
preendedor.

Benefícios mútuos
Segundo Teraoka, uma rede
social baseada nessa ideia é útil
para todos os envolvidos. “Esse
tipo de relacionamento traz be-
nefícios para empresas, que
têm uma fonte de recursos hu-
manos qualificados, para pro-
fissionais e empreendedores,
que participam de uma rede de
relacionamento, e para as uni-
versidades, que ganham reco-
nhecimento”, avalia.

Na época em que teve a ideia
de criar esse escritório virtual
de carreiras para instituições de

ensino, que foi batizado de Uji-
ma Alumni, o empreendedor
havia retornado ao país após um
curso de especialização em ne-
gócios na Universidade da Cali-
fórnia em Berkeley, nos Estados
Unidos. Segundo o empreende-
dor, o alumni ainda é pouco ex-
plorada no Brasil, mas é muito
comum no exterior.

Foi quando a versão de teste
da plataforma desenvolvida
para a Unicamp foi ao ar, na
metade de 2010, que Teraoka
definitivamente percebeu o po-
tencial do projeto: 96% dos 3
mil ex-alunos convidados por
email a participar da rede aderi-
ram à iniciativa. O projeto vem
se expandindo deste então e,
apesar do lançamento oficial no
mês passado, ainda está em fase
de aperfeiçoamento. Uma das
próximas etapas é incluir algu-
mas das 2 mil empresas que
atualmente se relacionam com a
Unicamp no sistema.

Próximos passos
A própria Ujima está em fase
de expansão. De acordo com
Teraoka, a empresa deve dei-
xar a incubadora ainda neste
mês. No momento, o empreen-
dedor conduz conversas com
investidores interessados no
negócio, mas não revela seus
nomes. Um eventual aporte de
capital deve ajudar a Ujima cres-
cer e levar uma plataforma para
o âmbito corporativo, criando
rede para ex-funcionários de
grandes empresas.

Teraoka vê também um gran-
de mercado para sua plataforma
entre as instituições privadas de
ensino. “Trata de manter um
relacionamento de longo prazo
com os ex-alunos. Isso abre e
possibilidade, por exemplo,
para oferecer novos cursos e fa-
zer pesquisa de demanda”, diz.
“O principal ativo de uma insti-
tuição de ensino são os alunos
que ela forma.” ■

Kleber Teraoka, diretor-
executivo da Ujima Software:
alunos são principal ativo
de instituição de ensino

Ujima aproxima
universidades
e ex-estudantes
Empresa de Kleber Teraoka é responsável por rede social
para egressos da Unicamp, que já conta com 3,5 mil usuários

Uma das próximas
etapas é a inclusão
na rede de empresas
que atualmente
se relacionam com
a Unicamp
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R$ 450 mil
foi quanto a Ujima Software
obteve até o momento da
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp)
para desenvolver seus projetos.
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Por que tenho que pensar
em empreender?
Empreender pode ser uma decisão de início de vida profissional ou o
destino de uma carreira bem-sucedida. Se você quer seguir essa tri-
lha, que tal começar a pensar em algo que possa trazer realização
pessoal e sucesso agora ou mais tarde? Uma forma de começar é re-
fletir sobre suas paixões, seus conhecimentos e sobre o mercado —
as três dimensões fundamentais para conceber um negócio.

A paixão vai ajudá-lo a encontrar algo que lhe dê prazer, que tenha
um significado pessoal, ou que você se imagina fazendo pelo resto da
vida. Pensar nos conhecimentos é refletir sobre sua formação, sua car-
reira e o que fez de você um profissional experiente. A questão de mer-
cado envolve encontrar respostas sobre os problemas que é capaz de
solucionar: que desejos você poderá atender e para que tipo de clientes.

Mauricio Lino, dono da Pisa Trekking, operadora de ecoturismo
especializado em roteiros que combinam cultura e preservação da
natureza, era apaixonado por viagem desde a adolescência. Com
origem humilde, seus roteiros com a família sempre eram cheios de
aventuras e lugares maravilhosos que seu pai mesmo descobria para
levá-los. A natureza passou a ser sua segunda paixão, conhecê-la e
entender como o planeta funcionava foi fundamental para decidir
pela faculdade de geografia.

Por 10 anos, foi professor. Feliz e realizado, manteve como hobby
suas viagens de motocicleta e suas caminhadas ecológicas. Utilizava
as fotos que tirava para ilustrar suas aulas e despertar nos alunos o

respeito e o interesse pela natureza.
Seu conhecimento de geografia e de
diversas trilhas ecológicas fazia com
que os estudantes desejassem co-
nhecer e viajar com ele. Foi aí que
Lino criou a aula viva, feita por meio
de turnês com alunos. As viagens
eram um sucesso, e a demanda pe-
los alunos só ampliava. A aula viva
passou a ocupar feriados, férias,
formaturas e a incluir pais, amigos e
parentes, até que, por sugestão do
diretor do colégio, ele abriu a em-
presa numa sala na rua ao lado.

A decisão mais difícil para Lino foi ter que deixar de ser professor para
se dedicar exclusivamente à empresa. Foi pelo sucesso de suas aulas que
se viu empreendedor. A Pisa (abreviação para Programa de Índio Socie-
dade Alternativa) foi desenhada e idealizada para atender ao estilo de
vida escolhido pelo empresário. O nome veio de um clube de amigos,
amantes da natureza que, na década de 1980, viajam juntos para explo-
rar a diversidade das regiões brasileiras. Hoje, tem sua sede em São Pau-
lo e opera em mais de 200 roteiros nacionais e internacionais.

Paixão, conhecimento e mercado estão interligados na concepção
original da Pisa. Lino compara a empresa ao funcionamento de uma
motocicleta, no qual a coroa, a corrente e o pinhão dão vida à máquina.
O papel dele como empreendedor é azeitar o motor da empresa, fazê-la
crescer sem perder a essência: amor pela natureza, pelas pessoas e a li-
berdade para ser feliz. Lino se dá ao luxo de atuar como guia eventual-
mente, faz seus roteiros prediletos e adora surpreender seus clientes. Se
você está se perguntando “por que tenho que pensar em empreender”?
A resposta é simples: empresário ou empregado são cada vez mais os la-
dos da mesma moeda. É preciso empreender em qualquer posição. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Empresário ou
empregado são
cada vez mais os
lados da mesma
moeda. É preciso
empreender em
qualquer posição
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Teraoka se tornou empreendedor
já no último ano da faculdade,
em 1999, como sócio e fundador
da Prisma, empresa de tecnologia
da informação voltada ao
desenvolvimento de soluções
móveis para o mercado
corporativo em uma época em
que praticamente não havia
celulares. Durante um bom tempo,
seu dia a dia foi dividido entre
a vida de empreendedor e a
de engenheiro em empresas
como Siemens e Nec Brasil.

ATITUDE

Visão
Empreendedor desde os
tempos da universidade

O empreendedor conta que
o início da empresa foi difícil.
“Íamos falar com alguma
universidade e acabávamos
descobrindo que ela delegava
a responsabilidade de criar
o alumni a ex-alunos. Não tinham
algo institucional”, conta. Até que
em 2006 ocorreu um encontro
de ex-alunos da Unicamp. “Foi ai
que surgiu um ambiente propício
para a nossa plataforma”, diz.
Uma parceria com a universidade
foi estabelecida.

Insistência
Continuidade apesar das
aparentes dificuldades

Na avaliação de Teraoka, a região
de Campinas é um dos melhores
ambientes do Brasil para se
iniciar uma empresa tecnológica.
“A região tem um histórico
de praticamente três ou quatro
gerações de empreendedores,
tem universidades que são fontes
de talentos e vem fomentando
o empreendedorismo na
graduação”, diz. Para ele,
tudo isso ajuda a criar
um ambiente estimulante.

Ambiente
Desejo de seguir os passos de
empreendedores experientes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 mai. 2011, Primeiro Caderno, p. 14-15.




