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Definição de Empresa Júnior

“As empresas juniores são constituídas pela união 

de alunos matriculados em cursos de graduação em 

instituições de ensino superior, organizados em 

uma associação civil com o intuito de realizar 

projetos e serviços que contribuam para o 

desenvolvimento do país e de formar profissionais 

capacitados e comprometidos 

com esse objetivo.”



Origem

• Essec -L'Ecole Supérieure des 

Sciences Economiques 

et Commerciales

1967



O Movimento Empresa Júnior

No Brasil

Fundação Getulio Vargas

27.000 Empresários

Hoje 1120 Empresas

1989

2.500 Projetos /Ano



Premissas do MEJ

• Permitir experiência de mercado

• Desenvolver o espírito crítico, analítico e 
empreendedor;

• Assessorar a implantação de soluções para 
problemas diagnosticados; 

• Empreender;

• Intensificar o relacionamento Empresa/Instituição;

• Contribuir com a sociedade, via prestação de 
serviços; 

• Ampliar o networking;



“No Movimento Empresa Júnior, 

você não fica rico, você fica caro.”



Benefícios do MEJ

Conhecimento

Senso Crítico

Expertise técnica

Visão de Negócios



Habilidades Desenvolvidas

• Pró-Atividade

• Trabalho em Equipe

• Empreendedorismo!!!

• Capacidade de Enfrentar Desafios

• Concentração

• Gerenciamento do Tempo



• Proatividade

• Trabalho em Equipe

• Empreendedorismo

Requisitos

Fatores de 

Diferenciação

• Construção de 

Relacionamentos

• Inovação e Mudança

• Profissionalismo

Aspectos Críticos no Perfil



Empresas Juniores na UFPI



 



Conta Júnior

Realizações:

• Aumento no número de 
associados;

• Pagamento de todas as 
multas com a Receita 
Federal;

• Apoio dos professores;

• Parceira com empresas 
encubadas da UFPI

• Aumento do número de 
clientes;

• Pareceria com empresa de 
consultoria para realização de 
palestras e cursos na UFPI.

Desafios:

• Divisão do espaço físico;

• Desinteresse dos alunos 
do curso;

• Falta de 
comprometimento da 
maioria dos integrantes 
da Diretoria;

• Pouca vivência do MEJ. 

• Reativada 
Recentemente;



Economac

Realizações:

• Apoio dos professores;

• Apoio do CCHL/Reitoria; 

• Realização de pesquisa 
de mercado;

• Projeto aprovado no 
BNDES;

• Realização de curso com 
extremo

• sucesso;

Desafio:

• Espaço físico



Passec Júnior

Realizações:

• Cursinho Popular Evandro 

Lins e Silva;

• Projeto de Incubadora de 

Artesanato;

• Parcerias com o SEBRAE, 

EMBRAPA, UFPI, SESI E 

Consulado Japonês em 

pesquisas e projetos;

• Plano Plurianual da cidade 

de Luis Correa 

Desafios:

• Melhor aceitação e 

reconhecimento no 

mercado.



Visconde de Mauá

Realizações:

• Projeto Baronesa 
(ensino,pesquisa e 
extensão);

• Projeto Ourives 
(capacitação dos 
acadêmicos de 
administração da UFPI);

• Projeto Headhunter ou 
Caça Talentos

• Pesquisas de mercado

Desafios:

• Falta de recursos;

• Reconhecimento da 
importância do Movimento 
de Emp. Jr para 
desenvolvimento e 
formação do profissional de 
Administração.



Obrigada pela atenção!

Ingrid Aguiar

(86) 9473-9254

Ingrid_aguiar_@hotmail.com


