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INTRODUÇÃO

Empresa Júnior é, por definição, uma associação civil sem fins lucrativos, com foco
totalmente educacional que presta serviços de consultoria e assessoria, objetivando aliar a
teoria de sala de aula à pratica de mercado, através de projetos. Estruturalmente, é um grupo
formado e gerido única e exclusivamente por alunos de graduação.
O conceito de Empresa Junior, surgiu na ESSEC (L'Ecole Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales de Paris), na França, em 1967, com a criação da primeira EJ : a
“Junior-Entreprise”. Essa empresa surgiu a partir da necessidade identificada por alunos de
complementarem os seus conhecimentos, através da aplicação prática da teoria, sendo que, o
objetivo mais circunscrito era realizar estudos de mercado ou enquetes comerciais nas
empresas.
O conceito de EJ difundiu-se pela França e em 1967, com mais de 20 empresas
fundadas foi criada a Confederação Francesa de EJs. Em 1986, após consolidação do modelo
francês, o conceito começou a difundir-se pelo restante da Europa, onde encontrou novos
formatos e ocasionou, em 1990, a criação da Confederação Europeia de Empresas Juniores, a
JADE (Junior Association for Development in Europe).
No Brasil, o conceito de Empresa Júnior chegou em 1987, e em 1989 foi criada a Júnior
GV, na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, sendo a primeira
EJ brasileira. Em 1990, existiam sete empresas, que se uniram para fundar a FEJESP (Federação
das Empresas Juniores do Estado de São Paulo). Em 1993, foi realizado o primeiro Encontro
Nacional de Empresas Juniores (ENEJ) e a partir de então, diversas Federações foram criadas.
Em 1994, o

conceito

de EJ se difundiu tanto

no Brasil, que atingiu o nível médio-

profissionalizante, com a criação da Agrotec Júnior Consultoria na Escola Agrotécnica Federal
de Barbacena.
Atualmente, depois de dezenove anos no país, o Movimento Empresa Júnior (MEJ)
cresceu, profissionalizou-se e amadureceu. Hoje, são mais de 22.000 universitários espalhados
em cerca de 700 empresas juniores e realizando mais de 2.000 projetos por ano. Para
representar as EJ’s confederadas em todas as esferas, foi fundada no XI ENEJ, em agosto de
2003, a Brasil Júnior.
A Brasil Júnior, ou Confederação Brasileira de Empresas Juniores, é a instância
representativa do Movimento Empresa Júnior do Brasil e é uma pessoa jurídica de direito
privado, associação civil, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito
Federal. A Estrutura da Brasil Júnior é composta da seguinte forma: A Assembleia Geral,

Elaboração Prof. Me. Nádia de Castro Carvalho

Página 2

constituída pelos presidentes de cada Empresa Junior confederada, é o órgão soberano da
Brasil Júnior.
Para um aluno de graduação fazer parte de uma Empresa Júnior pode ser um grande
diferencial na inserção deste no mercado de trabalho, uma vez que a EJ antecipa a prática
empresarial e a técnica, colocando o aluno em situações reais, motivando-o a estudar e tomar
decisões adequadas a cada situação. Além disso, as características empreendedoras são
aguçadas proporcionando aos alunos o entendimento e a vivência nas empresas e seu dia a
dia.

JUSTIFICATIVAS

No atual mercado de trabalho, encontramos um cenário de alta competitividade entre
profissionais, em todas as áreas de atuação, exigindo, dessa forma, uma maior capacitação, e
em muitos dos casos, experiência prática. Esta última em muito dos casos é fator limitante, o
que faz com que profissionais recém formados tenham um campo de atuação restrito e uma
difícil inserção no mercado de trabalho. Dessa forma a Empresa Júnior surge como alternativa
viável de proporcionar ao estudante experiência profissional prática mesmo antes de concluir
sua formação.
Além da experiência, uma EJ contribui na formação pessoal e profissional do aluno por
meio de: valorização do curso; treinamento em ambiente empresarial, simulando situações
inerentes a uma empresa qualquer; trabalho em grupo, práticas oratórias; gerar
reconhecimento no mercado de trabalho, dentre outras vantagens.
A Faculdade de Barretos tem como um de seus objetivos, desenvolver o potencial
social e econômico da região na qual esta inserida. A região tem uma oferta dinâmica no que
diz respeito a setores econômicos indústria, comércio e serviços, com um significativo numero
de empresas e que demandam muitos serviços que podem serem oferecidos pela Empresa
Junior da Faculdade de Barretos.
A Empresa Junior poderá ser um atrativo a mais para o aluno da Faculdade de
Barretos , oferecendo alternativas de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala
de aula e de desenvolvimento de habilidades não desenvolvidas ao decorrer do curso.

OBJETIVOS
O presente projeto propõe a criação da empresa Júnior Multidisciplinar, denominada
inicialmente Empresa Administrativa Executiva Junior da Faculdade de Barretos, com o objetivo
de:
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Desenvolver projetos de consultoria e assessoria de qualidade nas áreas de :

Administração, Contabilidade, Sistemas de Informação, Direito, Psicologia , História, Nutrição e
Enfermagem;


Propiciar o desenvolvimento técnico e interpessoal dos alunos, tais como:

capacidade de gestão, liderança, comunicação entre outros;


Funcionar como elo entre a sociedade e o meio-acadêmico. Complementando,

dessa forma, a missão da Faculdade, de desenvolver benefícios para o ambiente na qual ela se
insere;


Contribuir com a sociedade, através de prestação de serviços, proporcionando

as micro, pequenas, medias e grandes empresas especialmente, um trabalho de qualidade e
resultados e valores acessíveis para a região;


Proporcionar ao estudante aplicação prática de conhecimentos teóricos,

relativos à área de formação profissional específica;


Desenvolver o espírito crítico, analítico e empreendedor do aluno;



Intensificar o relacionamento Empresas-Empresários-Faculdade;



Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado, colocando-os em

contato direto com o seu mercado de trabalho;


Proporcionar publicidade à Faculdade de Barretos;



Contribuir para viabilização do desenvolvimento econômico local e regional.

METODOLOGIA

Razão Social
Empresa Administrativa Executiva Junior da Faculdade de Barretos

Logotipo Proposto
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Missão

Aproximar os alunos do mercado de trabalho para desenvolver suas habilidades
profissionais através da prestação de serviços de consultoria e assessoria de qualidade aos
clientes.

Visão

“Sermos reconhecidos pela Comunidade Acadêmica de Barretos como a melhor opção
de desenvolvimento técnico/prático de estudantes universitários até 2019."

Valores

•

Comprometimento com a empresa e sua missão;

•

União das pessoas para alcançarem os objetivos propostos;

•

Liderança que deve ser desenvolvida em cada membro tornando-os melhores

preparados para serem agentes de mudança nas organizações
•

Trabalho em Equipe o esforço coletivo para se resolver problemas, trocar

experiências e conhecimentos e atingir metas;
•

Inovação como uma forma de potencializar a competitividade e o

desenvolvimento das empresas e parceiros
•

Valorização das pessoas valorizar o capital humano é a forma mais justa e

sincera de se reconhecer que são as pessoas que dão o diferencial competitivo e o seu melhor
para que a empresa atinja seus objetivos estratégicos e cumpra sua missão;
•

Autonomia para criar, inovar e empreender dentro da organização, sendo

assim uma empresa de aprendizagem e que faz diferente;
•

Responsabilidade socioambiental como meio de conscientização das empresas

e das pessoas para a importância de um desenvolvimento sustentável.
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Areas de Atuação

Produtos e Serviços
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Com objetivos de proporcionar aos empresários e aos colaboradores alternativas de
melhoria de desempenho, a Empresa Junior, disponibilizará um conjunto de Modelos de difusão
de informação, atualização, aperfeiçoamento e conhecimento através das ferramentas como,
Cursos, Palestras, Workshops e Oficinas. Essas ferramentas são desenvolvidas de forma
customizada, após os diagnósticos realizados e construído o modelo mais adequado para a
necessidade detectada.

Público Alvo

Faculdade, Diretorias, Coordenação de Cursos, Discentes, Docentes, Egressos,
Empresários, Colaboradores as Micro, pequenas, medias e grandes empresas dos setores da
indústria, comércio, serviços e agronegócios.

Organograma

Assembleia

Presidente

Geral

Secretaria
Executiva

Diretoria
Administrativa

Diretoria
Financeira

Conselhos

Diretoria de
Marketing e
Projetos

Diretoria de
Pessoas

Diretoria
Jurídica

Agência de
Eventos

Incubadora
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Cronograma de Atividades – Em operacionalização
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Recursos Utilizados

Os recursos necessários para a execução do projeto tem como premissa inicial a
formação da Equipe de operação da Empresa Junior.
Os recursos Humanos, Estruturais,Técnicos,Tecnológicos e Econômicos/Financeiros são
inerentes a praticamente todos os projeto. Abaixo destacamos os principais itens necessários
para operacionalização da Empresa Junior.


Espaço Físico



Microcomputadores/Notebooks



Impressoras



Mesas individuais e coletivas



Cadeiras



Armários



Material de Escritório



Material Gráfico



Internet



Telefone



Home Page



Projetor Multimídia



Aparelho de Sonorização

Forma de ingresso

Será por meio de processo seletivo organizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas,
definido por regulamento próprio, especificado em edital e divulgado com a devida
antecedência, sendo este aberto alunos de todos os cursos da Faculdade De Barretos que
atendam os perfis das vagas requisitadas pela Empresa Junior.

Potenciais Apoiadores do Projeto

SEBRAE/SP, Banco Santander, Sicredi, Prefeitura Municipal de Barretos , ACIB, CIESP e
Sindicato Rural de Barretos.
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