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Especial | E m p re e n d e d o r i s m o

C o n s u l to r i a Universidades renomadas ampliam seus acordos com pequenas e médias

Cresce parceria com empresa Jr.
D I V U LG A Ç Ã O

André Tayra, diretor da EJFGV: marketing digital é um dos pontos de conhecimento mais procurados pelos clientes

Margareth Boarini
Para o Valor, de São Paulo

Não é apenas o mercado consu-
midor que anda aquecido no Bra-
sil. O mundo universitário e da em-
presa júnior também tem vivido
com dinamismo. Do lado das uni-
versidades, o que se vê é uma apos-
ta maior em parcerias com entida-
des importantes e criação de pro-
dutos e serviços que atendam às
necessidades do mercado, con-
templando ambiente digital, aná-
lise de demanda de mercado, in-
vestidores, entre outros temas. Co-
mo resultado, maior visibilidade
para este braço de atuação e po-
tencializam a credibilidade do tra-
balho frente ao mercado. Externa-
mente, empresas de pequeno e
médio porte passam a ter cada vez
mais acesso a esse tipo de consul-
toria de qualidade, com o lastro de
universidades renomadas.

Os alunos que participam, jo-
vens na faixa dos 20 aos 25 anos,
também ganham tanto no plano
pessoal como profissional, já que
desenvolvem boas práticas de
gestão, capacidade de perceber
melhor as mudanças do merca-
do e correrem menos risco de er-
rar ao empreenderem.

Na Unicamp, o Núcleo de Em-
presas Juniores, que agrega 16
empresas, firmou parceria com o
Sebrae ALI Campinas, com a As-
sociação Comercial e Industrial
de Campinas (ACIC) e mantém
conversações com o Centro das
Indústrias do Estado de São Pau-
lo com um valores mais atraen-
tes, segundo Pedro Mendes, pre-
s i d e n t e - e x e c u t i v o.

O Núcleo agrega 16 empresas
juniores de vinte cursos diferen-
tes da Unicamp, entre os quais
Economia, Administração, Quí-
mica Aplicada, Biologia, Farmá-

cia e todas as Engenharias, entre
outros. Contra 76 projetos reali-
zados em 2010, o Núcleo fechou
2012 com um total de 87 proje-
tos, incluindo todas as EJ inte-
grantes do Núcleo, o que prova
que toda a movimentação de
parceria tem dado certo.

Além disso, a sinergia entre to-
das as EJ, independentemente,
das unidades onde estão locali-
zadas, contribui para a realiza-
ção de projetos que contemplem
todas as necessidades dos clien-
tes, afirma Mendes.

O Núcleo tem no seu portfólio
52 projetos, distribuídos nas
áreas de projetos ambientais, de-
senvolvimento de websites, pro-
jeto arquitetônico, otimização
de processos, viabilidade de mer-
cado, entre outros.

O Insper Jr Consulting am-
pliou o portfólio de produtos por
conta da demanda mercadológi-
ca e agregou à lista de plano de
negócios um voltado especial-
mente para investidores. Como
muitas empresas já lidam com
esta realidade ou pretendem li-
dar, a EJ do Insper decidiu criar
esta opção com bons resultados.

Segundo Daniel Almeida, dire-
tor presidente do Insper Jr Consul-
ting, a consultoria em plano de ne-
gócios se mantém como carro-
chefe dos projetos, com focos para
startups, estruturação e agora para
investidores. Dois anos atrás, a
área criou previsão e análise de de-
manda, um dos diferenciais da EJ.

Foi o caso de um pequeno res-
taurante no interior de São Pau-
lo, que contactou a Insper Jr Con-

sulting para criar um plano de
negócios visando a expansão do
negócio. Depois de analisar o
empreendimento e algumas pes-
quisas de mercado, os consulto-
res da EJ da universidade consta-
taram que o melhor seria rees-
truturar atendimento e melho-
rar o marketing para posterior-
mente investir na expansão. O
empresário que buscou apoio
acatou a orientação.

No primeiro semestre deste
ano, foram realizados dez proje-
tos, dos quais sete para plano de
negócios. O Insper Jr Consulting
realiza ainda a cada período um
projeto voltado especialmente
para uma entidade selecionada
por eles mesmos. “Consideramos
importante ter sempre uma
atuação social”, afirma Almeida.

A pioneira do setor, A EJFGV
completa neste ano 25 anos de
atuação e conta com alunos vin-
dos dos cursos de Administra-
ção, Economia e Direito, focados
na consultoria estratégica para o
segundo setor. Durante todo esse
período, foram mais de 300 pro-
jetos realizados, 18 dos quais so-
mente em 2012.

Atualmente, segundo André
Tayra, diretor de marketing, o
portfólio está dividido em áreas de
estratégia, marketing, finanças e
operações. Por conta da competi-
ção de mercado, marketing e ope-
rações se destacam entre as neces-
sidades das empresas clientes, que
buscam reestruturar seus negócios
para crescer. O marketing digital é
outro ponto de conhecimento que
muito procurado pelos clientes
hoje em dia. Embora todos os seto-
res da economia brasileira estejam
presentes na carteira de clientes da
EJFGV, Tayra diz que o de serviços
tem liderado a demanda.

Na ESPM, o empreendedorismo
é trabalhado em duas vertentes, na
Incubadora de Negócios, voltada
apenas para alunos e ex-alunos
que queiram se tornar empreen-
dedores, e na Empresa Jr., aberta ao
mercado. A incubadora tem refle-
tido o crescimento do espírito em-
preendedor entre os jovens brasi-
leiros. Segundo o professor de Eco-
nomia José Eduardo Amato Balian,
da faculdade de Administração da
ESPM e coordenador de projetos,
em 3,5 anos de funcionamento fo-
ram montadas 31 empresas de 280
projetos colocados.

A participação dos jovens nas
EJ contribui na formação de bons
empreendedores do futuro tam-
bém. Tayra, da EJFGV, acredita
que participar desta área na em-
presa o fez aguçar o olhar para
oportunidades.

Sebrae lança
escola em
São Paulo
Adriana Cardoso
Para o Valor, de São Paulo

De olho no número crescente de
pessoas que desejam ter um negó-
cio próprio, o Sebrae-SP, em parce-
ria com o Centro Paula Souza, aca-
ba de lançar a primeira instituição
gratuita voltada ao ensino do em-
preendedorismo no Brasil. Serão
oferecidos cursos técnicos, univer-
sitários e de extensão.

A Escola de Negócios Sebrae-SP
oferecerá cursos técnicos (Etec) e
tecnológicos (Fatec) nas áreas de
Administração, Gestão, Logística
e Marketing. A unidade funciona-
rá no Campos Elísios, região cen-
tral da capital paulista, com capa-
cidade para abrigar 1.500 alunos.
As inscrições para os exames de
seleção começaram no dia 1º de
outubro e vão até 7 de novembro.

“A ideia surgiu em 2011 por
constatarmos uma deficiência do
micro e pequeno empreendedor
na sua capacidade de gestão”, diz
Bruno Caetano, diretor-superin-
tendente do Sebrae-SP. Segundo
ele, há uma lacuna na educação
formal brasileira para os pequenos
negócios. “A maioria dos cursos é
voltada para a grande empresa.”

Em 2014, o projeto educacional
do Sebrae-SP prevê a implementa-
ção de um sistema de ensino à dis-
tância. A unidade da capital pau-
lista abrigará o Sebrae-LAB, uma
incubadora para apoiar o aprendi-
zado do aluno e incentivar o surgi-
mento de novos negócios, envol-
vendo conhecimentos práticos e
teóricos. Uma equipe de especia-
listas do Sebrae-SP oferecerá apoio
aos alunos e consultoria aos futu-
ros empreendedores.

Mais informações em:
www.centropaulasouza.sp.gov.br e
www. s e b ra e s p . c o m . b rA ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Especial Empreendedorismo, p. F5.




