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Alunos são incentivados a criar empresa e tomar decisões 
 
Organizar festas, criar eventos sociais, gerir empresas. Crianças e adolescentes cariocas 
aprendem na escola como ter atitudes empreendedoras e desenvolver lideranças em projetos que 
envolvem a criação de empresas e organização da comunidade. Consultores de Recursos 
Humanos apontam a iniciativa como forma de preparar os pequenos para a nova realidade do 
mercado.  
 
A organização Junior Achievement, criada nos Estados Unidos em 1919, tem como objetivo 
ensinar a crianças e adolescentes em idade escolar, noções de empreendedorismo, que podem ser 
aplicados em suas vidas. Atuando no Brasil desde 1984, os programas são financiados por 
empresas patrocinadoras que também fornecem voluntários. 
 
- A mini empresa funciona da mesma forma que as empresas de verdade, com acionistas, 
controle da produção, escolha do produto, estratégia de marketing. As decisões são tomadas 
pelos alunos, que elegem um presidente e diret ores de marketing, finanças, produção e recursos 
humanos - explica Eduardo Ewbanck, gerente de marketing da JA no Rio. 
 
A cada semestre, parte da produção é comercializada em uma feira que reúne as escolas 
participantes. O programa termina com a avaliação e a entrega de prêmios às melhores 
empresas, após 15 semanas. Entre as escolas participantes estão a Corcovado e o Colégio 
Andrews.  
 
Na Escola Corcovado, em Botafogo, os adolescentes participam ativamente das decisões das 
pequenas empresas. Marcela Guimarães Pires, presidente da Conchavo, que fabrica chaveiros, 
participa do projeto.  
 
- É uma experiência importante para o futuro, vai fazer diferença no currículo. Todos levam suas 
atribuições a sério. Acabamos de participar da feira no Shopping Nova América e agora estamos 
produzindo mais para um evento na escola - conta.  
 
Para Annita Zajler, orientadora educacional da Escola Corcovado, projetos como este auxiliam no 
desenvolvimento de relações profissionais. "Pode até mesmo despertar profissões", diz.  
 
Marilia Vergili, vice-presidente e sócia da Fesa Global Recruiters - Regional Rio de Janeiro 
vivenciou as duas experiências e acredita na eficácia dos projetos.  
 
- Participei destes programas na minha adolescência, quando aluna do Our Lady of Mercy, no Rio 
de Janeiro, o student council e o Junior Achievement. Os alunos aprendem a valorizar o dinheiro 
ganho com trabalho. Lembro que a minha turma teve que trabalhar lavando carro depois da missa 
aos domingos e organizávamos jantares, para levantar fundos para a festa de formatura - conta.  
 
Marilia pondera o estímulo à competição desde cedo. " Os programas ensinam a dar valor, mas 
também estimulam a alta competitividade, que pode ser ruim. Mas cria responsabilidade desde 
cedo, seja com dinheiro, com as notas na escola ou com o trabalho", lembra. 
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