
Empresa Júnior - uma alternativa viável aos programas de estágio  
 
Ensino Superior  

 
Provas, trabalhos, livros e papers. Entre professores e colegas de sala o cotidiano de um 
universitário sempre foi referência de estresse e correria. Além das atribuições acadêmicas e da 
intensa vida social, surge nessa época uma nova preocupação que irá acompanhar a vida desses 
futuros profissionais para sempre: o Mercado de Trabalho!  
 
Esse “monstro cruel” nutrido de carreiras e estagiários e vitaminado por cursos de extensão, 
engorda mais e mais à medida que o estudante ascende os degraus da faculdade. “Um bom curso 
superior já não é mais suficiente e o ‘Mercado de Trabalho’ hoje engole somente pós-graduados”, 
é um mantra repetido à exaustão pelos corredores das faculdades de todo o país.  
 
A busca por uma formação alternativa, que “tempere” os alunos para serem ingeridos pelo 
Mercado e oportunize a prática dos conceitos teóricos, fez com que na agitada França de 1967 
nascesse a primeira Empresa Júnior (EJ) de que se tem notícia. A universidade precursora dessa 
tendência foi a Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC).  
 
Desde então, as Empresas Juniores tornaram-se seniores, com um faturamento (apenas na 
França no ano passado), de 19 milhões de dólares em 114 EJ’s com mais de 1.100 membros 
atuando em 4.200 projetos.  
 
Em 1986 esse fenômeno econômico e empresarial se espalhou pelo mundo. Hoje existem 
Empresas Juniores espalhadas por Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Eslovênia, Suíça, 
Alemanha, entre outros. A Europa conta hoje com uma Associação Européia de Empresas Juniores 
(JADE) e Confederações Nacionais em todos os países.  
 
Seguindo o modelo europeu, no Brasil durante o XI Encontro Nacional de Empresas Juniores 
(ENEJ), realizado em Salvador entre os dias 28/07/03 e 01/08/03, foi aprovada a criação da 
Confederação Brasileira de Empresas Juniores. O evento teve a participação de mais de 1.300 
jovens empreendedores e contou com a presença do ministro do trabalho Jacques Wagner, que 
deu o seu apoio ao Movimento Empresa Júnior (MEJ), uma iniciativa ímpar, que visa a promoção 
dessa idéia amplamente reconhecida no mundo.  
 
O ingresso desse conceito em nosso país se deu por intermédio da Câmara de Comércio França-
Brasil, em 1988. As primeiras EJ’s começaram a surgir no final daquele ano na Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Hoje, segundo o diretor-
residente da EJ da FGV, Thiago Fernandes, são mais de 500 instituições espalhadas por todo o 
país. Somente a Federação Paulista de Empresas Juniores de São Paulo (FEJESP), uma espécie de 
Fiesp Júnior, possui cerca de 50 afiliadas.  
 
Realidade Atual  
 
Por definição, uma Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída 
exclusivamente por alunos de graduação de instituições de ensino superior. Esses alunos 
desenvolvem estudos para empresas, entidades e para a sociedade em geral nas suas áreas de 
atuação e sob a supervisão de seus professores. Essas áreas de atuação são as mais variadas, 
contudo seu foco principal acaba sendo as pequenas e médias empresas, sem recursos para 
contratação de uma consultoria, e as Organizações Não-Governamentais.  
 
O presidente da empresa dos cursos de Engenharia Elétrica da UFMG, Diego M. Machado, explica 
que, assim como no mercado tradicional, faz parte da cultura das EJ’s estar sempre prospectando 
novos clientes e oportunidades. “Uma EJ é bastante flexível e dinâmica e é muito comum ela se 



reestruturar e mudar sua área de atuação. Isso é mais complicado de acontecer em empresas já 
estabelecidas, dados os entraves organizacionais dessas instituições”.  
 
No Brasil as Empresas Juniores podem ser encontradas nas mais diferentes faculdades desde 
engenharia, administração, direito e informática, até comunicação, física e turismo. Onde existam 
empresas no mercado formal, existe um campo potencial para a atuação de uma EJ.  
 
Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da FEJESP, Victor Rosa Marinho de Queiroz, em 
terras tupiniquins todos ganham com o trabalho dessas instituições. Como são isentas da maioria 
dos impostos, têm custos reduzidos com mão-de-obra e a maior parte da infra-estrutura 
subsidiada pelas universidades, essas empresas conseguem baixar seus preços entre 10% a 40% 
daqueles praticados pelo mercado. Victor explica que outra vantagem é a possibilidade de contar 
com a orientação de professores na execução dos projetos. “Isso nos dá uma garantia maior de 
qualidade nos serviços, além do fato de estarmos inseridos numa instituição que realiza pesquisas 
e nos permite acessar os conhecimentos das melhores e mais inovadoras tecnologias”, explica.  
 
A Empresa Júnior onde Victor trabalha, a 3E, é egressa do curso de Engenharia Elétrica da 
Unicamp. “Prestamos serviços em engenharia elétrica e Tecnologia da Informação. Normalmente 
nossos clientes são pequenas e médias empresas da região e universidades”. Contudo a 3E, assim 
como diversas outras EJ’s, já prestou serviços para grandes indústrias.  
 
Muitas vezes é vantajoso para grandes empresas fazer uso dos serviços de consultoria prestados 
pelas EJ’s. Entre outras, foram clientes desses graduandos gigantes como a Procter & Gamble, 
Gessy Lever, Basf, Ajinomoto, Duracell e Coopersucar.  
 
Cotidiano Júnior  
 
O maior cliente da maioria das EJ’s são os alunos que integram sua organização. Sua missão 
essencialmente é a de buscar o aprimoramento pessoal, profissional e acadêmico desses 
estudantes através do desenvolvimento de estudos no mercado.  
 
O presidente do conselho da FEJESP explica que participar de um empreendimento dessa natureza 
agrega muito mais à formação de um universitário que a maioria dos estágios disponíveis no 
mercado. Segundo Victor, o aluno que trabalha em uma EJ desenvolve habilidades 
comportamentais de liderança, comunicação, negociação, gestão de conhecimento, administração 
do tempo, trabalho em equipe, entre outras. “Um empresário júnior conhece uma realidade de 
empresa, seu dia-a-dia. Isso o torna muito mais seguro e confiante frente a um estágio ou 
trainee”, explica.  
 
Na sua opinião, a principal desvantagem desse formato de administração está na falta de 
continuidade da equipe que atua na empresa. “Os alunos só atuam na Empresa Júnior enquanto 
estão na graduação. Com isso, perde-se know-how muito fácil e rapidamente, o que compromete 
a manutenção do crescimento da empresa e a qualidade nos serviços”.  
 
O gestor mineiro Diego M. Machado aponta o tempo como outro problema nesse modelo. Antes de 
serem empresários os “Juniores” são alunos de graduação, com todas as atribuições pertinentes a 
um universitário. “O fato do nosso objetivo ser educacional e não financeiro, reflete numa 
dedicação maior em aprender o máximo em todos os projetos. Com isso diminui a quantidade de 
projetos executados”, diz. “Apesar de ser uma desvantagem competitiva em relação às outras 
empresas é uma vantagem se formos pensar na formação do aluno”.  
 
Contudo, algumas EJ’s focam-se para o mercado. É o caso da Fundação Getúlio Vargas. “A FGV é 
uma das poucas empresas juniores no país que tem seu foco na satisfação dos clientes e não no 
desenvolvimento dos seus membros”, conta seu presidente Thiago Fernandes. “No entanto a 



quantidade de clientes que atendemos e para os quais realizamos projetos faz com que nossa 
capacidade permaneça, na maior parte do tempo, totalmente alocada”.  
 
Com exceção da Empresa Júnior da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) os 
funcionários das EJ’s não são remunerados. Na ESPM, onde os alunos ganham por hora, no último 
processo seletivo, 20 alunos concorriam por cada vaga disponível.  
 
Na Faculdade de Economia e Administração da USP (FEA Júnior USP), apesar de o preço das 
consultorias orbitar entre R$3.000,00 e R$15.000,00, o superávit advindo dos projetos é 
reinvestido seguindo a missão da entidade. Segundo Daniel Bellon, diretor-presidente da EJ “o 
dinheiro é investido em projetos que complementem a formação do aluno e na infra-estrutura 
necessária para garantir a continuidade das atividades da Júnior”.  
 
A média de idade dos alunos da FEA (que reflete a média da maioria das EJ’s), é de 20 anos, em 
sua maioria cursando o 1º ou o 2º ano do curso de administração. “Atualmente trabalham na 
Júnior 80 alunos, mas cerca de 500 pessoas já passaram por aqui”, diz Daniel. A estrutura 
organizacional da empresa lembra em muito a de suas similares do mercado, com um presidente, 
conselho deliberativo, diretores e até mesmo estagiários.  
 
Daniel define a função social das EJ’s como um canal entre as universidades e a sociedade. “A 
Empresa Júnior serve como uma porta de transferência de conhecimentos entre a comunidade e 
universidade, em uma troca benéfica para ambos os lados”, resume.  
 
É um relacionamento que soma em todos os sentidos. As Instituições de Ensino Superior que 
contam com Empresas Juniores, além da possibilidade de oferecer uma oportunidade diferenciada 
de desenvolvimento para o aluno, são favorecidas pela divulgação que o trabalho da empresa 
garante ao seu nome. Saem fortalecidos, também, os elos entre a instituição e a sociedade.  
 
Como gerar uma Júnior?  
 
A iniciativa para a criação de uma Empresa Júnior pode partir tanto dos gestores de uma 
universidade quanto dos próprios alunos. O mais importante é que seu quadro conte com pessoas 
comprometidas com o seu sucesso.O primeiro passo é pensar acerca do mercado no qual a 
empresa vai querer atuar e que o projeto de sua implantação seja economicamente viável. Os 
alunos devem refletir sobre quais benefícios querem que a EJ agregue à sua formação. Nesse 
momento é interessante consultar Empresas Juniores já estabelecidas no mercado. Essas 
informações são fundamentais na apresentação para o restante da instituição.  
 
Como a Empresa Júnior envolve os alunos, os professores, a faculdade e a comunidade de modo 
geral, é importante que estejam destacadas claramente, todas as vantagens que a empresa júnior 
poderá trazer a todos. O corpo docente e diretivo da faculdade devem estar presentes para que se 
minimize a margem de erros da proposta. Atitude profissional, responsabilidade, 
empreendedorismo são palavras-chave nesse momento inicial. Um cronograma e um plano por 
escrito, já dividindo o organograma da EJ facilitam esse processo.  
 
O passo seguinte é escrever o estatuto, peça fundamental para a estruturação da EJ.No site da 
Federação das Empresas Juniores de São Paulo (www.fejesp.org.br) existe um modelo aberto de 
Estatuto Padrão que pode ser adotado como base para as EJ’s de todos os segmentos. O site da 
Confederação Brasileira de Empresas Juniores está em construção.  
 
O registro do Estatuto da Empresa Júnior deve ser feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, devido ao seu caráter de associação civil sem fins lucrativos, juntamente com a Ata de 
Fundação da Empresa Júnior e a Ata da Eleição e Posse da Diretoria.  
 



O Estatuto deverá ser assinado pelo diretor-presidente, com firma reconhecida, no mínimo em 
duas vias, ter o visto de um advogado (com registro na OAB), e contar com a qualificação 
completa de toda a diretoria e suas assinaturas (nome, RG, CPF, estado civil, endereço, 
nacionalidade e profissão) e requerimento anexo do diretor-presidente. Tradicionalmente as 
universidades onde as EJ's estão sediadas fornecem a infra-estrutura básica para o seu 
funcionamento. Uma outra alternativa é buscar patrocinadores para ter acesso a esses recursos 
básicos. Depois disso é sair a campo e ganhar o mercado!  
 
Juniores por todos os lados!  
 
Você pode montar Empresas Juniores em praticamente todas as faculdades. Abaixo alguns bons 
exemplos de Empresas Juniores inovadoras que estão construindo seu lugar nos mercados onde 
atuam:  
 
Design:  
 
Design JR - Unesp / Bauru designjr@faac.unesp.br  
 
Atua executando projetos de design na área gráfica; identidade visual, logomarcas, mídias 
impressas, folder, cartaz, livros, revista, web e vídeos. E na área de produtos; mobiliário,design 
de interiores e embalagens. Trabalha também em projetos direcionados à experimentação e 
realização de palestras, com o objetivo de trazer e difundir o conhecimento na área de design 
para os alunos, professores e comunidade em geral.  
 
Farmácia:  
 
Fama Júnior Consultoria – USP / São Paulo Farmajr@usp.br  
 
Desde 1993 presta serviços e consultoria para as áreas de Farmácia e Medicamentos, Análises 
Clínicas, Toxicológicas e Alimentos. Realiza ainda eventos como a Semana Universitária de 
Cosmetologia (SEMCO), onde profissionais renomados deste ramo apresentam aos estudantes 
temas sobre este setor.  
 
Informática:  
 
Conpec – Unicamp / Campinas  
 
Trabalha com consultoria e desenvolvimento de software nas mais variadas áreas de negócios, 
desde softwares de otimização a websites para eventos. Existem empresas juniores de informática 
que atuam, também, na instalação de equipamentos e treinamento.  
 
Direito:  
 
Empresa Júnior de Assessoria Jurídica (EJUR) – UNESP / FrancaEjurunesp@yahoo.com.br  
 
A EJUR é a primeira EJ de direito do Brasil. Atua no campo da assessoria jurídica especialmente 
no que concerne à revisão de contratos em geral, análise de estatutos e adaptação de 
microempresas e associações ao novo Código Civil. Tem envolvimento com a área social por meio 
de parcerias com o Terceiro Setor, ONG´s etc.  
 
Engenharia Elétrica:  
 
3 E – Unicamp / Campinasqueiroz@jr3e.fee.unicamp.br  
 



Nos seus 13 anos de vida a 3E. já desenvolveu mais de 100 projetos nas áreas de engenharia 
elétrica e Tecnologia da Informação. Seus serviços envolvem basicamente aplicações de eletrônica 
e programação em banco de dados pela internet.  
 
Administração e Economia:  
 
FEA Júnior – USP / São Paulofeajr@feajr.org.br  
 
Presta serviços de consultorias relacionadas às áreas de administração, economia e contabilidade. 
Desenvolvem projetos para empresas, entidades e a sociedade em geral. Os principais serviços 
oferecidos são: planejamento estratégico, pesquisa de mercado, análise setorial, plano de 
marketing, reestruturação administrativa, sistemas de custo e precificação, análise de viabilidade 
econômica e financeira, business plan, formatação de franquias e elaboração de relatórios 
econômicos.  
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