
Juniores, mas gigantes em atuação 
 
A entrada no mercado de trabalho está cada vez mais estreita para quem sai da universidade. 
Entretanto, algumas ações estão se transformando em um excelente ponto de apoio e de 
partida para os estudantes, como, por exemplo, as empresas juniores. De acordo com a 
Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a empresa júnior é uma associação civil, sem 
fins econômicos, constituída e gerida exclusivamente por alunos de graduação de 
estabelecimentos de ensino superior, que presta serviços e desenvolve projetos para 
empresas, entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob a orientação de 
professores e profissionais especializados. 
 
Um exemplo de empresa júnior bem-sucedida é a Fluxo Consultoria, gerida por alunos de 
engenharia da UFRJ. No mercado desde 1993, somente no último ano ela gerenciou 94 
projetos – sendo 40 destes finalizados – e teve envolvimento direto com mais de 100 alunos 
do Centro de Tecnologia, entre membros e estagiários. 
 
Nosso objetivo é atingir as micro e pequenas empresas, podendo atender o maior número 
possível de projetos. Queremos dar a oportunidade de o estudante atender o cliente e chegar, 
realmente, ao mercado de trabalho – define Ramon Ronê, de 19 anos, que está no 5º período 
de engenharia de produção e no dia 9 de outubro (sextafeira) assumirá a presidência da Fluxo, 
em substituição a Allexley Pacheco, de 21 anos, estudante de engenharia civil. 
 
Focando inicialmente na questão dos graduandos, a empresa trabalha com os 16 cursos 
oferecidos pelas Escolas Politécnica e de Química da UFRJ. Tem por objetivo principal 
complementar a formação acadêmica dos alunos, propiciando um primeiro contato com o 
mundo empresarial no trabalho de rotina da empresa, onde os estudantes têm a oportunidade 
de conhecer conceitos de Finanças, Recursos Humanos, Marketing, Qualidade e 
Relacionamentos, além de trabalhar com modernas ferramentas de gestão e participar de 
diversos cursos e capacitações, estimulando, também, o desenvolvimento de competências. 
 
Somos uma empresa multidisciplinar. 
 
O funcionamento da Fluxo começa com o interessado preenchendo uma ficha de atendimento, 
com o resumo do projeto. 
 
Depois, direciona para o quadro de projetos novos. Entramos em contato com o coordenador 
da área, que define um gerente para o projeto. 
 
Esse gerente, então, buscará uma equipe inteira para trabalhar com ele, com professores, 
assessores dentro da empresa e estagiários. Depois nos reunimos com o cliente, vemos o que 
ele precisa para o projeto e qual o escopo principal. Se aprovado, começamos a executar o 
cronograma – explica Ramon, que vê a oportunidade como única para o futuro profissional: – 
A Fluxo é uma experiência que faz um profissional diferenciado. Todo aprendizado será muito 
importante para nós – conclui. 
 

 
 
Brasil é, hoje, o país com mais EJs no mundo 
 
O Movimento Empresa Júnior começou na França, a partir da fundação da primeira empresa 
júnior do mundo: a Junior ESSEC Conseil, da Escola Superior de Ciências Econômicas e 
Comerciais de Paris, em 1967. Com uma rápida expansão de empresas juniores naquele país, 
já em 1969 foi fundada a Confederação Nacional das Empresas Juniores da França. A rápida 
expansão atingiu outros países europeus, tendo chegado ao Brasil em 1988. 
 
O conceito de empresa júnior (EJ) chegou ao país a partir de uma iniciativa da Câmara de 
Comércio França-Brasil. A primeira a ser fundada no Brasil foi a EJ FGV, na Fundação Getúlio 
Vargas. As EJs cresceram rapidamente e, hoje, o Brasil é o país com o maior número de 
empresas juniores do mundo, com mais de 600 delas. 



 
Estima-se que mais de 22 mil universitários brasileiros participem de EJs. 
 
Como representantes do setor no país temos as federações estaduais e a Confederação 
Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior. Atualmente, 10 federações representam nove 
estados e o Distrito Federal na Brasil Júnior. São elas: Concentro, Fejece, Fejepar, Fejepe, 
Fejesc, Fejesp, Juniores, RioJunior, UniJrBA e Fejemg, responsável pela organização do 17º 
Encontro Nacional de Empresas Juniores, realizado no último mês de julho. 
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