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Logo no primeiro mês do curso de Ciências da Computação, o empresário Fabrício Bloisi, 29 anos, 
começou a participar da Empresa Junior (EJ) da Universidade de Campinas (Unicamp). “Com 18 
anos eu entrei na EJ e participei durante os quatro anos do curso. Foi a a minha primeira 
experiência em gestão das empresas. O objetivo é dar oportunidades para tomar as próprias 
decisões. Aprendi a lidar com as pessoas e com os problemas do mundo real”, conta Bloisi.  
 
Enquanto a maioria de seus amigos trabalhava como consultor, Bloisi era o diretor da EJ da sua 
faculdade. “É um aprendizado contínuo. Na faculdade, a gente aprende a desenvolver software e 
na EJ aprende o planejamento financeiro de uma empresa”, diz.  
 
Há sete anos, quando cursava o último semestre do curso, Bloisi e um amigo que também 
participava da EJ abriram uma empresa de software para telefonia móvel, a Compera, que produz 
fotos para blogs e música para celular. “Partimos do zero e os primeiros dois anos foram bem 
difíceis. Mas recebemos como sócio a Rio Bravo . Hoje, a empresa atende operadoras de celular 
no Brasil e na América Latina”, diz. A empresa tem 50 funcionários e um faturamento médio de 
R$ 5 milhões.  
 
Participar de uma EJ pode ser uma boa oportunidade de aliar o conhecimento acadêmico 
aprendido na sala de aula com a aplicação prática. A gestão fica totalmente a cargo dos 
estudantes, que têm a orientação dos seus professores.  
 
A EJ funciona como um laboratório, pois proporciona a vivência empresarial ao aluno que aprende 
a formular projetos, cumprir prazos e estabelecer metas. 
 
Dependendo do objetivo futuro — trabalhar em uma grande empresa ou abrir o próprio negócio — 
o universitário escolhe a área em que pretende trabalhar. Ele pode atuar como consultor para 
microempresas ou como diretor da própria unidade da EJ. Os consultores recebem um salário 
pelos projetos que executam. Já quem participa da direção ou gestão não. “Há duas vertentes na 
EJ: a consultoria e o empreendedorismo. O serviço de consultoria é uma alternativa viável e 
interessante para os universitários e as microempresas, pois os preços são acessíveis. Mas 
também procuramos desenvolver o lado empreendedor do universitário”, diz José Frederico Lyra 
Netto, universitário que preside a Brasil Júnior — Confederação Brasileira de Empresas Júnior.  
 
A EJ é uma boa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e se tornar um profissional 
diferenciado, pois une o aprendizado de gestão empresarial à visão de agente de 
desenvolvimento. “Geralmente, o universitário tem uma visão mais social porque o participante 
da EJ não desenvolve somente a si próprio, mas está atendendo uma microempresa a um preço 
mais baixo do que o oferecido pelo mercado”, avalia Lyra. 
 
Segundo os dados da Brasil Júnior, 48% dessas empresas são da área de humanas, com ênfase 
nos cursos de economia, administração e contabilidade; 38% pertencem à exatas, principalmente 
engenharia; 9% são de biológicas, sobretudo de psicologia e outras 5% são multidisciplinares.  
 
As EJs começaram na França, em 1967, quando estudantes de administração perceberam a 
lacuna entre a teoria ensinada na universidade e a aplicação prática. Paralelamente, muitas 
microempresas faliam porque não tinham condições de pagar uma consultoria de mercado. A idéia 
foi então prestar serviços de consultorias com a bagagem acadêmica a um custo mais barato e 
dessa forma tentar evitar a mortalidade das microempresas francesas.  
 
A idéia se disseminou pelo mundo e tem representantes na Alemanha, Itália, Espanha, Canadá e 
outros países.  
 



No Brasil, as primeiras EJs começaram em 1989, em São Paulo, na Faculdade Getúlio Vargas e na 
FAAP . As EJs se organizaram em federações estaduais e em 2003 foi criada a Brasil Júnior. Hoje, 
o Brasil é o país com o maior número de empresas júnior do mundo, com mais de 600, sendo que 
dessas, 125 são confederadas a Brasil Júnior. Elas estão presentes em dez Estados e no Distrito 
Federal.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 jun. 2006, Seu Dinheiro, p. B13. 


