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Resumo

Esse  artigo  propõe  uma  análise  a  respeito  do  Empreendedorismo  Social  e  o  Movimento

Empresa Júnior. As Empresas Juniores crescem de maneira exponencial no Brasil, incentivam

práticas sustentáveis e o empreendedorismo social. Estas são organizações sem fins lucrativos

para os integrantes, são geridas por estudantes com o tutor de professores de um curso de

graduação que prestam serviços a comunidade. Estes serviços podem ser de maneira gratuita

ou  com  custos  muito  baixos  com  relação  ao  mercado.  Os  empreendedores  sociais  têm

características distintas dos empreendedores de empresas privadas, pois prezam o bem estar

da comunidade e o lucro não é objetivo central e sim um significado para servir as pessoas

mais necessitadas. Adotou se uma metodologia totalmente exploratória.
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Abstract

This article proposes an analysis about Social Entrepreneurship and the Junior Business 

Movement. The Junior Companies grow exponentially in Brazil, encourage sustainable 

practices and social entrepreneurship. These are non-profit organizations for members, are 

managed by students with the mentor of undergraduate teachers who provide services to the 

community. These services can be free or with very low costs in relation to the market. Social 

entrepreneurs have distinct characteristics from entrepreneurs of private companies, because 

they value the well-being of the community and profit is not a central objective but a meaning

to serve the most needy people. It adopted a totally exploratory methodology.
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INTRODUÇÃO

O empreendedorismo á alguns anos o termo não fazia nem parte oficial da língua portuguesa.

Isso  obviamente  não  quer  dizer  que  não  havia  empreendedores  no  milênio  passado,  na

verdade, é por causa dos empreendedores que tudo que conhecemos é dessa forma, desde os

primórdios da humanidade.  (Gabriela Levy, 2015)

A importância do empreendedorismo para o desenvolvimento de uma atividade é considerada

a maneira pela qual o empreendedor articula ou mesmo planeja suas estratégias, utilizando

estratégias planejadas para o desenvolvimento de seu negócio. A capacidade de articular, ou

mesmo colocar em ação uma estratégia já planejada, relaciona-se com o nível de maturidade

do empreendedor, sua capacidade de conceber estratégias adequadas, e, sobretudo, ao ciclo de

vida do seu empreendimento.  (Lima, Parteli, & Loose, 2014)

O  empreendedorismo  tem  impactado  muito  jovens  de  alguns  anos  para  cá.  Mas  esse

Empreendedorismo  que  impacta  esses  jovens  não  é  aquele  que  tem  princípios  de  base

tradicional  (que  almeja  somente  a  maximização  dos  lucros).  Esse  empreendedorismo  diz

respeito  a  como  nós  jovens  podemos  trabalhar  um  empreendedorismo  que  promova  a

maximização de retornos sociais, utilizando técnicas de manejo sustentável e serviços que

possibilitem a melhoria da condição de vida das pessoas beneficiadas.

O empreendedor social visa a maximização das relações de confiança e respeito, para realizar

mais iniciativas, programas e ações que permitam que uma comunidade, cidade ou região se

desenvolvam de maneira sustentável, disseminando tecnologias produtivas, empoderando os

grupos produtivos.(Neves & Cavalante, 2009)

O Movimento intitulado “Empresa Júnior” chega ao Brasil em 1987. João Carlos Chaves,

Diretor  da  Câmara  de  Comércio  Franco-Brasileira,  orienta  alunos  de  Administração  da

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo a fundarem a primeira empresa júnior do Brasil, a

Empresa Júnior –EJFGV.
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Na prática, Empresa Júnior é uma empresa formada apenas por estudantes de graduação que

prestam projetos para micro e pequenas empresas. Durante a execução desses projetos e no

dia a dia da empresa, os universitários aprendem sobre gestão, se especializam em sua área de

atuação  e  têm contato  direto  com o  mercado.  Assim,  por  meio  da  vivência  empresarial,

adquirem competências fundamentais para um empreendedor.

OBJETIVO

Neste artigo, têm se o objetivo de abordar uma análise do Empreendedorismo Social  e as

Empresa  Juniores.  A  abordagem  ocorrerá  por  meio  de  análise  qualitativa,  todas  as

informações serão coletadas por meio do campo textual.

RESULTADOS  E DISCUSSÃO

EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Dentro dos estudos sobre o empreendedorismo, surge a figura do intraempreendedor. Segundo

Chiavenato (1997), o intraempreendedor representa uma moderna técnica de administração

que  ainda  não  consta  nos  livros  ou  nos  manuais  de  teoria  administrativa,  e

intraempreendedorismo representa uma enorme mudança de mentalidade dentro da empresa:

a  substituição  do  espírito  conservador  e  burocrático  por  um espírito  de  empreendimento

profissional e de realização pessoal. 

O empreendedor social “assume uma atitude de inconformismo e crítica diante das injustiças

sociais existentes em sua região e no mundo”. (Melo Neto e Froes, 2002, p. 34) cita que dessa

forma, o Empreendedorismo Social vem conjugar esforços no sentido de aliar as práticas de

mercado e a visão empresarial com o desenvolvimento humano, propondo soluções para os

problemas sociais. 

Silva  e  Oliveira  (2017) afirma  que  empreendedorismo social  não  está  ligado só ao meio

social,  mas também às formas de organização de cada empresa: como se portar no âmbito
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social e empresarial, como são suas metodologias gerais e o seu funcionamento em si. Toda

empresa tem meios de empreendedorismos diferentes e diversificados. Porém, todas atuam no

meio social com clareza, obras e projetos sustentáveis às pessoas que necessitam. E podem ser

identificadas nas organizações sem fins lucrativos, sendo exemplo de empreendedorismo 

social. 

Para entender melhor o empreendedorismo social, é necessário ter em mente que essa ação

inovadora voltada para ação social integra requisitos que são de praxes nesse seguimento,

envolve um processo que se inicia partindo da observação de determinado problema social

local, e partindo dessa inquietação busca-se alternativas para enfrentar a situação. 

Essa ideia possui características embasadas na inovação, que seja algo que tenha viabilidade,

ou seja, seja realizável, que apresente aspectos autossustentável e principalmente que envolva

pessoas  e  segmentos  da  sociedade  para  que  possa  provocar  o  desejado impacto  social  e

ambiental.

O empreendedor social tem uma visão mais aguçada, ele percebe onde a sociedade está de

uma determinada forma estagnada, e esse empreendedor ele irá encontrar uma maneira de

resolver esse problema. Será uma ideia inovadora gerando impacto social.

MOVIMENTO EMPRESA JÚNIOR

O Conceito Nacional de Empresas Juniores (CNEJ), define que estas são constituídas pela

união de alunos matriculados em cursos de graduação em instituições de Ensino Superior,

organizados em uma associação civil sem fins lucrativos para os integrantes, com o intuito de

realizar  projetos  e  serviços  que  contribuam  para  formar  profissionais  capacitados  e

comprometidos com o propósito de transformar o Brasil. (CONHECENDO MEJ, 2015)

A Lei 13.267 foi sancionada no dia 06 de abril de 2016 pela ex Presidente Dilma Rousseff.

Este diploma legal concedeu ao Movimento Empresa Júnior maior credibilidade e visibilidade

perante o cenário nacional, além de representar um ato normativo que protege as empresas

juniores.
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Brasil  (2016) Lei  n°13.267 Art.  5º:  A empresa  júnior,  cujos  fins  são  educacionais  e  não

lucrativos, terá, além de outros específicos, os seguintes objetivos:

I-  Proporcionar  a  seus  membros  as  condições  necessárias  para  a  aplicação  prática  dos

conhecimentos  teóricos  referentes  à  respectiva  área  de  formação  profissional,  dando-lhes

oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho em caráter de formação para o exercício da

futura profissão e aguçando lhes o espírito crítico, analítico e empreendedor;‐

II- Aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em nível superior;

III- Estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, acadêmico, 

pessoal e profissional de seus membros associados por meio de contato direto com a realidade

do mercado de trabalho, desenvolvendo atividades de consultoria e de assessoria a 

empresários  e  empreendedores,  com  a  orientação  de  professores  e  profissionais

especializados;

V - Melhorar as condições de aprendizado em nível superior, mediante a aplicação da teoria

dada  em  sala  de  aula  na  prática  do  mercado  de  trabalho  no  âmbito  dessa  atividade  de

extensão;

V- Proporcionar  aos  estudantes  a  preparação  e  a  valorização  profissional  por  meio  da

adequada assistência de professores e especialistas;

VI- Intensificar  o  relacionamento  entre  as  instituições  de  ensino  superior  e  o  meio

empresarial;

VII- Promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade ao mesmo tempo em

que fomenta o empreendedorismo de seus associados
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De acordo com a Lei N°13.267 no artigo 5°, parágrafo VII. É possível observar que, apesar de

não  possuir  fins  lucrativos  ,  e  por  se  tratar  de  uma  associação  civil,  a  empresa  júnior

movimenta a economia, vivencia a realidade do mercado ainda na Universidade, criando uma

geração Empreendedora disposta a investir no país e com o espírito de mudança necessário.

No  artigo  6°  da  referida  lei  em  analise,  fica  claro  que,  além  das  Empresas  Juniores

proporcionar  todo  essse  espirito  empreendedor  para  seus  integrantes,  as  mesmas  devem

oferecer um retorno para a comunidade com um empreendedorismo consciente.

Aveni  e  Ferreira  (2016)  afirma  que  o  objetivo  das  EJ  é,  além  de  aproximar  alunos  e

professores,  perseguir,  criar  valor  com  a  colaboração  e  valores  sociais  que  devem  estar

incluídos no ensino superior com o objetivo de criar externalidades sociais. Finalmente, nos

anos 90, quando na França já existiam mais de 100 empresas juniores, a ideia se expandiu por

toda a Europa. Na Itália, por exemplo, em 1988 foi criada a primeira empresa na Itália na

Universidade Bocconi que ganhou um prêmio de melhor EJ em 2015. Em 1990 foi criada a

coordenação europeia de empresas juniores, a JADE.

O MEJ pretende ter como resultado da sua ação o “empreendedor comprometido e capaz de

transformar o Brasil”. É esse o principal valor entregue pelo Movimento Empresa Júnior ao

seu cliente, nesse caso, definido como a sociedade. Por isso, quer ser orientadora do principal

ingresso do processo, ou seja, o universitário ingressante em uma Empresa Júnior (EJ). O

desafio é garantir que toda EJ consiga ser e oferecer de fato a vivência empresarial, em sua

totalidade, para seus empresários juniores. Aveni e Ferreira (2016)

Em termos legais uma Empresa Júnior é de fato uma associação civil sem fins lucrativos,

gerenciada  por  alunos  de  uma  graduação  especifica,  que  tem  o  estimulo  do  espirito

empreendedor,  promovendo  um maior  desempenho  profissional  e  acadêmico,  vivendo  as

realidades do mercado.
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Os integrantes que compõe um Empresa Júnior são empreendedores , o Movimento Empresa

Júnior  compõe  uma  associação  que  são  Empreendedores  Sociais,  são  elas  que  prestam

serviços  gratuitos, ou reduzem os preços destes serviços ao máximo para o consumidor final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui se que se as Empresas Juniores fazem parte do Empreendedorismo Social, atuando

diretamente neste setor. Porém faz se necessário uma discussão ou uma analise maior que esta

que  foi  realizada  sobre  as  Empresas  Juniores  e  o  Empreendedorismo  Social,  e  também

aumentar o incentivo em escala acadêmica desta Empresas estimulando os jovens acerca do

Empreendedorismo social.
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