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difícil a vida do empreende
dor no século XXI. As prate
leiras, sejam elas físicas ou 

virtuais, estão constantemente su
perlotadas de produtos e serviços 
que, em geral, parecem quase to
dos iguais. E, nesse mercado frag
mentado, é fundamental encontrar 
uma maneira de se destacar e con
vencer o consumidor de que seja 
lá o que você faz, faz melhor que a 
concorrência. 
A Empresa Jr. da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) 
desenvolve esse conceito desde 
2000, prestando serviço de consul
toria nas áreas de pesquisa e pla
nejamento para empresas gaúchas. 
Grupos formados por alunos da 
graduação e professores orientado
res elaboram projetos que podem 
envolver desde estudo de mercado 
até planos de comunicação e de 
negócios por um preço que fica em 
torno de 4 0 % abaixo do valor médio 
de mercado. 
A qualidade do serviço prestado, 
no entanto, está no mesmo nível de 
uma consultoria sênior. "A Empresa 
Jr. está associada à ESPM, que é 
uma escola de negócios. O preço é 
menor, mas a qualidade nos traba
lhos se mantém", explica o profes
sor Fernando Trein. Os estudantes 
trabalham tanto com empresas já 
consolidadas como com empre
endedores que ainda buscam en
tender e posicionar o seu negócio. 
"Muitas vezes fazemos planos de 
marketing porque a empresa pre
cisa aumentar sua participação no 
mercado. Nós identificamos o que o 
consumidor quer, como o mercado 
se comporta e buscamos um ponto 
de oportunidade para atingir o obje
tivo do cliente", conta Luísa Padilha, 

aluna do curso de Administração e 
atual presidente da Empresa Jr. 
Todas as empresas que procu
ram a consultoria dos estudantes 
da ESPM são recebidas para uma 
reunião de briefing, em que os alu
nos identificam as necessidades do 
cliente em potencial. "A partir disso, 
é montada uma proposta comer
cial customizada de acordo com 
as necessidades de cada um. Com 
a aprovação do cliente, inicia-se o 
projeto", conta Luísa. 
Quando procurados por uma es
cola de educação infantil que não 
sabia como se posicionar frente à 
concorrência, os estudantes da 
ESPM realizaram um estudo sobre 
a situação do cliente em relação ao 
mercado e à concorrência. A partir 
disso foi estabelecido um plano de 
ação determinando as estratégias 
para a empresa no âmbito dos qua
tro P's de marketing (preço, produ
to, distribuição e comunicação). 
Entre as ações que podem ser pro
postas estão desde projetos que 
interferem em processos operacio
nais até nos níveis mais estratégi
cos das organizações: "Já sugeri
mos alterações que interferem na 
operacionalização do atendimento 
ao cliente até na definição de nor
teadores estratégicos para as orga
nizações", conta Leandro Coronel, 
estudante de publicidade e diretor 
de comunicação da consultoria. 
Em projetos de planejamento como 
o da escola, pode ser utilizada uma 
pesquisa de satisfação com os con
sumidores ou mesmo um método 
conhecido como "cliente oculto". 
"Nesse caso, nos passamos por 
clientes reais a fim de avaliar alguns 
pontos específicos tanto na empre
sa cliente como na concorrente" 

explica Luísa. Tal método também 
foi utilizado na consultoria a uma clí
nica odontológica. E, claro, isso en
volveu uma série de visitas aos den
tistas. "Para dar certo, as pessoas 
tinham que ir até lá, e se consultar 
de fato", lembra Leandro. 
Entre os clientes, a consultoria 
atende empresas de pequeno e 
médio porte, mas também conta 
com nomes de peso como o Sport 
Club Internacional e a Gerdau. "No 
caso do Inter, que precisa atender 
as normas da ISO (International Or-
ganization for Standardization), fa
zemos pesquisa de satisfação com 
os públicos interno e externo. No 
caso da Gerdau, são feitas pesqui
sas com os públicos beneficiados 
pelos programas sociais, e dessa 
maneira é possível mensurar o im
pacto desses projetos na socieda
de", conta Luísa. 
A Empresa Jr. ESPM funciona como 
uma associação sem fins lucrativos, 
os alunos trabalham como volun
tários e todo o dinheiro é investido 
em capacitação para os membros e 
recursos para a empresa. "Os con
sultores da Empresa Jr. só terão um 
crescimento pleno a partir do mo
mento que os projetos são desen
volvidos da melhor maneira possível, 
de forma a agregar para ambas as 
partes", explica Leandro. "Essa bus
ca de desenvolvimento dos alunos, 
combinada à experiência dos pro
fessores e a inovação do meio aca
dêmico é muitas vezes a receita para 
que os clientes atinjam os resultados 
esperados", completa Luísa. A ut
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Text Box
Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 26, n. 288, p. 58-59, out. 2012.




