
Simplesmente
um bom negócio

Empresa júnior ajuda na formação dos alunos e
valoriza imagem institucional das universidades

reocupadas em inovar para poder agregar
diferenciais competitivos, muitas institui-
ções de ensino superior (IES) se esquecem
de valorizar importantes aliados diante da

concorrência pulverizada do setor. Nos cursos de gradua-
ção, uma boa ferramenta é velha conhecida: a empresa
júnior (El). Com quase duas décadas de história no país,
esse tipo de associação civil representa uma importante
arma de distinção no mercado tanto para a escola como
para os alunos que participam dos projetos.

No Brasil, existem mais de 600 instituições que utili-
zam a fórmula da empresa júnior como uma engrenagem
adicional para turbinar o crescimento no mercado. Im-
pulsionadas pelo sucesso da fórmula em outros países e
pela necessidade de incluir na grade curricular elementos
que possibilitem aos alunos enfrentar problemas reais da
profissão, uma grande parcela das escolas investiram no
modelo. Hoje elas comemoram muito mais que a recep-
ção calorosa de seus formandos no mercado de trabalho.
Além de proporcionar uma experiência prévia aos alu-
nos, muitas dessas IES encontraram na empresa júnior
uma oportunidade inesperada de alavancar sua imagem
no setor, seja por meio da aproximação com a sociedade
produtiva, seja difundindo a marca e o nome da institui-
ção como incentivadora do empreendedorismo.

"O aluno busca muito mais uma carreira que o di-
ploma. A empresa júnior, por fazer com que o estu-
dante vivencie situações de sua área na prática e per-
mitir que seus erros sejam corrigidos sem grandes con-
seqüências, é um fator que certamente repercute na
escolha da instituição de ensino", acredita o consultor
educacional William Vieira de Albuquerque, da WMW
& Consultores Associados. Segundo o especialista, a
empresa júnior não pode ser considerada como fator
isolado na conquista de novos alunos. "Não podemos
simplificar, são muitos os fatores que levam os alunos
a procurar uma instituição. Mas as faculdades que vão
sobreviver são as que oferecem diferenciais, e a em-
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presa júnior agrega muito valor nesse sentido", explica.
É do ponto de vista institucional que as escolas de

ensino superior sentem os principais benefícios em in-
centivar as empresas juniores. O diretor acadêmico da
ESPM São Paulo, Alexandre Gracioso, aponta algumas
vantagens do investimento. De acordo com ele, além
de abrir portas no mercado de trabalho para estagiá-
rios e trainees, a EJ atinge de forma direta os objetivos
de gestão da universidade.

"Manter essa estrutura ajuda a difundir a marca e o
nome ESPM em todos os projetos realizados pela ESPM
Jr. e a consolidar o conhecimento no mercado de que
nossa instituição oferece cursos que formam profissio-
nais habilitados a trabalhar em todas as áreas de uma

empresa", diz o diretor.
Ele ainda fala que não
houve apenas uma
melhora da imagem da
escola, mas uma am-
pliação do nome ESPM
impulsionada pela EJ.
"Um dos fatores mais
fortes na formação da
imagem de uma esco-
la é a qualidade de seus
alunos e ex-alunos. Te-
nho certeza de que,
por meio da ESPM Jr.,
um grande número de
empresas pôde com-
provar a qualidade dos
nossos alunos, na prá-
tica", afirma.

Se o lucro finan-
ceiro é praticamente
impossível para as ins-
tituições que apoiam
EJs - afinal, um dos
principais pilares dos
estatutos dessas socie-
dades é a ausência de
fins lucrativos -, o lu-
cro institucional é
mesmo a maior vanta-
gem. "Sempre citamos
a existência da Mauá
Jr. na hora de divulgar
a universidade. Temos
outros mecanismos de
qualidade, mas a em-
presa júnior é uma
peça muito importan-

Otávio de Mattos: "A empresa júnior é peça muito
importante do nosso conjunto de atividades"

te do nosso conjunto de atividades", explica o reitor do
Centro Universitário do Instituto Tecnológico Mauá,
Otávio de Mattos Silvares.

De acordo com o professor Silton Marcell Romboli,
diretor das Faculdades Trevisan, o investimento da insti-
tuição para incentivar a empresa júnior proporciona um
nível maior de conhecimento aos alunos e, como conse-
qüência, a imagem da faculdade ganha pontos no mer-
cado. "A procura pela instituição não cresce apenas pela
presença da empresa júnior, mas por causa dela conse-
guimos vender uma imagem positiva da faculdade, de
que o aluno recebe uma formação diferenciada", acredi-
ta o diretor. "Aparecer para o mercado é muito mais im-
portante que ter lucro financeiro direto", completa.

Outro fruto importante da presença das EJs na facul-
dade é o aproveitamento dos alunos nas companhias que
contrataram os serviços de uma empresa do tipo. "Há
muitos casos em que os alunos são absorvidos nas empre-
sas pelas quais trabalhou como consultores por intermé-
dio da empresa júnior", afirma William Albuquerque.
Fernando Baccari, diretor de marketing da Júnior Trevisan,
diz que as grandes empresas costumam ver com bons olhos
os alunos saídos da EJ e confirma a tese do consultor. "Os
membros que saem da empresa júnior conseguem está-
gios e posições em empresas de destaque. Alguns também
abrem seus próprios negócios."

GENTE GRANDE

O Brasil é terreno fértil para investimentos nas EJs.
Para se ter uma idéia da importância do movimento
empresarial júnior no país, apenas em 2004, o setor mo-
vimentou cerca de R$ 5 milhões, no Estado de São Pau-
lo. O faturamento das 30 empresas ligadas à Federação
das Empresas Juniores do Estado de São Paulo (Fejesp)
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William Albuquerque: "As faculdades que vão
sobreviver são as que oferecem diferenciais"

soma uma quantia superior a R$ 1,3 milhão. Estima-se
que elas elaborem por volta de 2.500 projetos de consul-
toria anualmente, principalmente para micro e peque-
nas empresas, envolvendo quase 23 mil empresários
juniores. E as médias empresas também são clientes im-
portantes das EJs brasileiras. Na PUC Júnior, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Heineken,
Kopenhagen e Unilever, entre outras, são alguns clientes
que já utilizaram os serviços prestados pelos alunos.

Ao desenvolver e participar de algum projeto numa
empresa júnior, um ponto é muito valorizado pelos estu-
dantes. Em alguns casos, quando colocam os neurônios
para trabalhar, os empresários juniores conseguem bene-
fícios para toda a comunidade acadêmica, como contatos
importantes com a iniciativa privada. Para usar a lingua-
gem corporativa, o termo seria o tão valorizado network

Na Mauá Jr., EJ do Instituto Mauá de Tecnologia, na
Grande São Paulo, que realiza consultoria em engenha-

ria e tecnologia da informação (TI), os alunos consegui-
ram, depois de um projeto bem-sucedido para a Pró-
RH (empresa do setor de recursos humanos), uma par-
ceria que rende palestras e workshops freqüentes e gra-
tuitos para toda a universidade. As palestras, em geral,
ajudam a melhor preparar os formandos para entrevis-
tas e processos seletivos no mercado de trabalho.
"Estamos negociando também mais duas parcerias que
vão trazer novos benefícios e novidades", conta o diretor
de marketing da Mauá Jr., Daniel Veiga Rodriguez.

Esse exemplo é apenas um dos vivenciados pelas cen-
tenas de universidades do país que apoiam esse tipo de
iniciativa. Em muitos casos, o trabalho das EJs figuram
como uma moeda de troca que influencia diretamente a
vida acadêmica. Na ESPM, foi possível estabelecer uma
parceria com uma empresa fornecedora de software de
análise financeira que foi cliente da ESPM Jr. "A empresa
ofereceu treinamento da ferramenta aos consultores e
alunos da ESPM em geral, como contrapartida de um
projeto realizado", revela o diretor Alexandre Gracioso.

Segundo o pró-reitor de extensão e assuntos comu-
nitários da Universidade de Sorocaba (Uniso), Flaviano
Agostinho de Lima, a implantação da empresa júnior,
feita há dez anos na instituição, teve papel decisivo na
melhora do intercâmbio entre corpo docente e discen-
te. E principalmente no relacionamento dos alunos com
a comunidade empresarial. Com um bom currículo
para uma instituição de médio porte instalada no inte-
rior, a empresa júnior da Uniso desenvolveu, só em 2004,
45 projetos, sendo 37 para o mercado, quatro projetos
sociais e quatro internos. "É um laboratório de
empreendedorismo. Por conta da empresa júnior, te-
mos uma procura muito grande do empresariado regio-
nal e muitas parcerias", afirma Agostinho.

Na Júnior Trevisan, o intercâmbio da EJ com a ini-
ciativa privada também rendeu frutos. A empresa tem
parceria com a Neurônio Consultoria, que oferece trei-
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Silton Romboli: "O aluno recebe
uma formação diferenciada"

namentos estendidos aos alunos da
faculdade. "Neste ano fizemos um
treinamento do Banco Mundial so-
bre responsabilidade social que será
oferecido a todos os alunos da
Trevisan", relata Fernando Baccari.

PONTUAÇÃO EXTRA

Desde 1998, o MEC acrescenta
pontos no Exame Nacional de Cur-
sos (Provão) para as instituições que
possuem empresas juniores em fun-
cionamento. Se para alguns estudan-
tes a conceituação no Provão expõe
as EJs ao risco de um desvirtuamen-
to das atividades - segundo a Fejesp,
as associações não devem trabalhar
para elevar o conceito do curso dian-
te do MEC e da sociedade - para as IES isso pode sim-
bolizar um estímulo.

O investimento da IES para auxiliar os alunos na aber-
tura de uma empresa júnior é relativamente baixo em re-
lação aos benefícios institucionais - nada mais que uma
sala, alguns poucos telefones, móveis e computadores. "O
valor investido não passa de R$ 10 mil", diz Flaviano Agos-
tinho de Lima, da Uniso. A partir do investimento inicial,
algumas faculdades deixam nas mãos dos estudantes a ges-
tão financeira da empresa, como o pagamento das despe-
sas operacionais. Outras preferem arcar com os custos pri-
mários, com telefone e energia elétrica, nada que onere de
forma acentuada as instituições.

Segundo levantamento da Brasil Júnior, entidade re-
presentativa que congrega as principais EJs brasileiras,
mais da metade das associações brasileiras é formada por
alunos da área de Humanas, na qual destacam-se os cur-
sos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Eco-

Flaviano Agostinho: 'Temos uma procura muito grande
do empresariado"

nômicas. Juntos, eles respondem por
57% das EJs. Em segundo lugar estão
as empresas da área de Exatas, com
26%, com destaque para os cursos de
Engenharia. A seguir figura a área de
Biológicas (9%) e as EJs formadas por
cursos multidisciplinares (8%). Na
contramão dessa tendência, entretan-
to, os especialistas recomendam ousa-
dia na hora de montar uma EJ, sob a
forma de investimento em áreas pou-
co exploradas. "É possível criar empre-
sas juniores em áreas praticamente
inexploradas como Nutrição e Farmá-
cia. Há alguns cursos em que é mais
complicado, mas é possível apostar
em praticamente todas as áreas", re-
comenda William Albuquerque.

Em 2001, a Brasil Júnior realizou
o primeiro censo das empresas juniores no país. Até hoje,
a pesquisa é o principal raio X do setor, e, segundo as
entidades, o quadro não sofreu grandes alterações. Par-
ticiparam do levantamento 204 EJs, que representavam
40% das 500 existentes na época. O censo revelou que o
Sudeste concentra 47% delas. Em segundo lugar está a
Região Sul (34%), seguida pelas Regiões Nordeste (13%)
e Centro Oeste (6%). De acordo com o estudo, 61% es-
tão localizadas em instituições públicas. Ou seja, ainda
há muita terra a ser ocupada.

Para respeitar a idéia de ferramenta de aprendizagem,
as EJs devem preservar, obrigatoriamente, a presença do
corpo docente na orientação dos alunos. Entretanto,
como forma de treinamento acadêmico, a empresa deve
manter uma relativa autonomia nas decisões. A preocu-
pação com a participação dos professores nos projetos é
um dos pilares da Júnior Trevisan. "Temos apoio tanto
dos professores da faculdade quanto de grandes profissio-
nais do Grupo Trevisan. Por estarmos no mesmo prédio,
quando temos alguma dúvida, somos atendidos pronta-
mente. Esse é um dos nossos grandes diferenciais em re-
lação às outras EJs", diz Fernando Baccari.

Conforme o consultor William Albuquerque, é pre-
ciso que a IES permita um envolvimento efetivo dos pro-
fessores com as EJs e, principalmente, com o setor pro-
dutivo. "A IES deve encarar a empresa júnior não como
uma mera burocracia para seguir os padrões do MEC,
mas como uma ferramenta importante para a forma-
ção do aluno e como estratégia para agregar valor ao
ensino superior", acredita Albuquerque. "É em função
de diferenciais como esses que há faculdades que co-
bram caro e estão cheias, e outras com mensalidades
baixas praticamente vazias", completa. •
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