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Encontros em salas de aula ou laboratórios de pesquisa rendem contratações e novos negócios 
 
Nas faculdades não se aprende apenas uma profissão. O ambiente educacional proporciona 
uma forte interação entre pessoas com interesses afins, seja em sala de aula ou em 
laboratórios, e muitos desses relacionamentos acadêmicos desdobram-se em contratações, 
parcerias empresariais e novas empresas. “Essas relações geram não apenas negócios, é 
muito comum a contratação de colegas, e até mesmo casamentos, como estamos 
acostumados a ver aqui na instituição”, diz Heitor Penteado, presidente da Business School 
São Paulo (BSP). 
 
Programas mais longos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, nos quais o vínculo 
criado entre os alunos é mais intenso, são mais favoráveis à geração de novos 
empreendimentos. A Kognitus, empresa carioca de soluções avançadas em processamento e 
reconhecimento de padrões em imagens digitais, por exemplo, originou-se de um grupo de 
pesquisa formado em 2000 a partir da dissertação de mestrado de Bruno Guingo, desenvolvida 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e orientada por seu sócio Antônio Carlos 
Thomé. O apoio veio do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ), 
que forneceu dados e recursos financeiros a fim de desenvolver uma solução para 
reconhecimento de placas de veículos. Segundo Suelaine dos Santos Diniz, gerente 
administrativa e financeira, a consolidação da equipe e da tecnologia motivou a abertura da 
empresa em dezembro de 2005, instalada na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da 
Coppe/UFRJ. 
 
Atualmente o sistema está instalado em Bragança Paulista (SP), onde as placas de todos os 
veículos que entram e saem da cidade são capturadas no portal de acesso. O software faz o 
reconhecimento e identifica aqueles em situação irregular, como roubados ou com IPVA, 
licenciamento ou multas atrasados. No Rio de Janeiro, outra solução foi instalada em um 
condomínio para controle de trânsito, por meio de impressão digital. Outro nicho, em 
negociação avançada com algumas empresas, é o de estacionamentos em shopping center. 
Segundo Suelaine, a tecnologia é adaptável a qualquer necessidade na área de 
reconhecimento de padrões, como controle de qualidade e de processos industriais, com a 
vantagem de atender linhas de produção de alta velocidade com medições rápidas e precisas. 
 
Não apenas os relacionamentos, mas também os conhecimentos adquiridos no ambiente 
educacional podem ser o ponto de partida de um empreendimento. Rui Vieira, de Blumenau 
(SC), aliou a experiência profissional de 20 anos na área de controle de pragas com o que 
aprende no curso de Biologia da Universidade Regional de Blumenau (Furb). Ele desenvolve 
um solvente atóxico e não-inflamável, além de mais barato do que o convencional (derivado 
de petróleo). O projeto será seu trabalho de conclusão de graduação, que ocorre apenas no 
final deste ano, mas a invenção já lhe rendeu o Prêmio Santander Banespa de 
Empreendedorismo, na categoria Indústria e como o melhor entre todas as áreas, além de um 
passaporte para a instalação de uma empresa na Incubadora da Furb, em março de 2007. 
 
A premiação de R$ 100 mil, entregue em novembro de 2005, foi investida na entrada do 
pedido de patente e no aperfeiçoamento do processo, desenvolvido em parceria com 
Rosângela e Dilma Vieira, mulher e filha, respectivamente, também alunas da Furb. Nas 
pesquisas de campo, Rui contou com o apoio de duas empresas catarinenses, a Germany 
Biocontrol, de Joinville, e a Blumen, de Blumenau. Na fase atual, o empreendedor busca 
investidores para financiar a comercialização do produto no mercado. Ele já tem condições de 
fazer mil litros de solvente por dia, mas pretende chegar a 10 mil dentro de seis meses. Além 
deste, outros dois solventes para a área agrícola serão colocados em escala comercial: um 
para pesticidas utilizados em silos, câmaras frias e frigoríficos; e outro para limpeza metal-
mecânica. 
 
Empresas geradas em ambientes educacionais tendem a ter maiores probabilidades de 
sucesso. “Não é possível afirmar isso, não temos nenhuma pesquisa sobre o assunto.  



Mas o bom senso diz que sim”, diz Penteado. Segundo ele, se já há um vínculo forte entre os 
alunos, já se está lidando com um aspecto importante dentro de uma organização, que é o 
relacionamento entre os sócios. “Uma coisa é você estabelecer uma sociedade com alguém 
que você já tem uma relação consistente, outra é abrir um negócio com alguém que você não 
conhece ou pouco conhece”. Outro bom sinal é que se os dois estão estudando é porque se 
preocupam com a qualificação profissional. A própria BSP é um desses casos: Penteado e seu 
sócio se conheceram numa sala de aula e em 1995 fundaram a instituição. 
 
Trabalho em equipe 
A interação produtiva pode ser estimulada por meio de eventos que favoreçam a sintonia entre 
alunos, como ciclos de palestras, seminários e workshops, e também por metodologias de 
ensino que privilegiem trabalhos em equipe e discussões de casos. “O que realmente torna 
esse relacionamento forte é o convívio em sala de aula, por um longo período de tempo”, diz 
Penteado. Na BSP, por exemplo, os programas de MBA são iniciados com um módulo 
intensivo, que varia de três dias a uma semana, para promover o conhecimento mútuo e a 
interação entre eles. 
 
Uma falha comum é pensar no networking apenas nos momentos de necessidade. No dia-a-
dia, as pessoas fazem o que é mais urgente e relegam atividades de enriquecimento da rede 
de relacionamentos para segundo plano. De repente é despedido ou a empresa fecha, daí a 
pessoa procura ativar o networking, justamente quando não é o momento mais adequado. “O 
networking tem que ser constantemente ativado”, alerta Penteado. É importante que os 
estudantes participem ativamente dos eventos de sua instituição e criem laços não apenas 
com os integrantes de sua turma, mas também com pessoas de outras fases e outros cursos. 
 
No Brasil, é comum os ex-alunos abandonarem o networking formado nas faculdades ou 
deixarem em segundo plano. Em escolas americanas e européias são comuns as associações 
de egressos, o que ajuda a manter forte o vínculo entre eles e também com a instituição e 
seus novos estudantes. Um ex-aluno da BSP, por exemplo, participou de uma palestra no ano 
passado e, durante uma conversa ocasional com Penteado, foi comentado sobre a procura de 
um profissional para o cargo de diretor de operações. “Ele se ofereceu para mandar o currículo 
e, quando fomos analisar, verificamos que ele tinha exatamente o perfil que procurávamos”, 
diz Penteado. 
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