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QUAIS AS VANTAGENS DE 
ABRIR UMA EMPRESA JÚNIOR?



● Por em prática os conhecimentos da graduação;

● Preparação para o mercado de trabalho;

● Networking;

● Vantagem competitiva com outros profissionais;

● Dar suporte para empreendimentos da sua região.

VANTAGENS DE ABRIR UMA EMPRESA JÚNIOR



13 PASSOS PARA ABRIR UMA 
EMPRESA JÚNIOR



Considerando o contato com a rede, orienta-se a inserção em grupos relacionados ao 
movimento empresa júnior, principalmente em plataformas online, como o Facebook 
e WhatsApp.

Esses grupos possuem alta movimentação de busca e oferecimento de informações, 
sendo um dos principais canais de interação com a rede MEJ.

Grupos sugeridos: Movimento Empresa Júnior Brasil (grupo de facebook); MEJ CE 
(Grupo de WhatsApp e Telegram).

1. CONTATO COM A REDE



De acordo com a legislação vigente para associações privadas, sem fins lucrativos. 

Registrar em cartório, após a revisão de um advogado.

Dica: procurem por um cartório que seja próximo à sede da Empresa Júnior ou da 
universidade, para facilitar o translado.

2. ESTATUTO SOCIAL



Por ser a primeira gestão, os membros deverão elaborar uma Ata de fundação, 
posteriormente eles terão uma Ata de eleição e posse, que deverá ser registrada em 
cartório de cada gestão.

Para mais informações, consulte o cartório/um advogado.

3. ATA DE FUNDAÇÃO



As empresas juniores são acompanhadas por professores tutores, devendo cada uma 
ter pelo menos um, sendo o professor muito importante para orientar na execução 
dos projetos.

4. PROFESSOR TUTOR



As empresas juniores devem elaborar um Plano Acadêmico juntamente com seu 
professor tutor para ser aprovado pelo colegiado da unidade de ensino da instituição.

5. PLANO ACADÊMICO



Após o registro do Estatuto Social da Empresa Júnior.

É interessante a orientação de um profissional contabilista.

6. CNPJ



Direcionamento do negócio (definição de público alvo, core business, atividades 
principais…), é interessante utilizar de ferramentas passíveis a constante validações.

Ex: Business Model Canvas

7. MODELO DE NEGÓCIOS



Direcionamento da estratégia da empresa, com diretrizes e objetivos definidos em 
um certo período de tempo, sobre o que a mesma pretende alcançar em relação a 
resultados.

Dica: No site da FEJECE, na aba “Baú do Tesouro” > “Estratégia”, você pode conferir 
alguns conteúdos para ajudar a definir a sua.

8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



A carta de apresentação deve conter: descrição dos serviços e dos benefícios 
alcançados ao contratar a empresa, destacando seus diferenciais competitivos;

Formas de contratação e pagamento;

Referências comerciais e dados cadastrais da empresa (endereço, telefone e CNPJ)

9. CARTA DE SERVIÇOS



Como o mercado pode não conhecer a empresa júnior, é necessário desenvolver uma 
prática para atrair clientes para a Empresa Júnior, destacando a marca para os 
stakeholders, e garantindo a sua sustentabilidade.

10. PROSPECÇÃO DE CLIENTES



É necessário realizar atividades voltadas para o público interno, como alunos e 
professores, da faculdade, assim como da IES, como forma de repassar 
comprometimento da empresa, seu papel transformador e positividade.

11. DIVULGAÇÃO DA MARCA PARA A IES



Após a estruturação da imagem da Empresa Júnior, é hora de criar mecanismos e/ou 
ferramentas que exponham a empresa visando os agentes externos, como clientes 
em potencial e parceiros.

A utilização de mídias sociais gratuitas, por exemplo, é uma das melhores formas de 
se iniciar este contato.

Dica: No site da FEJECE, na aba “Baú do Tesouro” > “Marketing”, você pode conferir 
alguns conteúdos para ajudar a divulgação da sua.

12. DIVULGAÇÃO EXTERNA DA MARCA



Após a estruturação da imagem da Empresa Júnior, é hora de criar mecanismos e/ou 
ferramentas que exponham a empresa visando os agentes externos, como clientes 
em potencial e parceiros.

A utilização de mídias sociais gratuitas, por exemplo, é uma das melhores formas de 
se iniciar este contato.

Dica: No site da FEJECE, na aba “Baú do Tesouro” > “Marketing”, você pode conferir 
alguns conteúdos para ajudar a divulgação da sua.

12. DIVULGAÇÃO EXTERNA DA MARCA



VAMOS JUNTOS?



DESAFIO É
NOSSO
MAIOR TESOURO

Em caso de dúvidas, contato:
crescimento@fejece.com.br

#NãoPodeParar


