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Resumo: O estudo tem como objetivo compreender o 

potencial e perfil empreendedor dos estudantes 

universitários do curso de Administração do Brasil que 

são membros de Empresas Juniores. Pretende-se 

contribuir às Instituições de Ensino Superior para uma 

compreensão mais precisa do papel das Empresas 

Juniores no estímulo ao empreendedorismo 

universitário e, além disso, às próprias Empresas e 

Empresários Júniores para efeitos de gestão e 

autoconhecimento. 

 

1. Introdução 
A ideia de Empresa Júnior (EJ) surge na Escola 

superior de Ciências Econômicas e Comerciais de Paris 

em 1967, com o objetivo de estreitar a relação entre a 

teoria e a prática profissional no ensino superior. No 

final da década de 80, a ideia chega ao Brasil por meio 

da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Brasileira 

(RODRIGUES, SOSA e ROCHA, 2015). 

Os antecedentes do potencial empreendedor são 

relativos às atividades exercidas pelo estudante antes de 

ingressar na Empresa Júnior. Assim todas as suas 

histórias pessoais, no âmbito escolar, social e familiar 

levam à construção do jovem enquanto estudante, 

pessoa e cidadão (IIZUKA E MORAES, 2014). 

O perfil empreendedor é objeto de pesquisas 

acadêmicas com o intuito de identificar as 

características e competências comuns encontradas em 

pessoas que atuam em atividades empreendedoras. Para 

ROCHA E FREITAS (2014) um nível mais elevado de 

concentração destas características e competências nas 

pessoas tem sido usado como uma maneira de 

diferenciar grupos com perfil empreendedor mais 

elevado em comparação a outros grupos pesquisados. 

 

2. Metodologia 
Sobre o conhecimento empírico de potencial e perfil 

empreendedor, destacam-se dois estudos de IIZUKA E 

MORAES (2014 e 2015). O primeiro busca analisar o 

potencial e perfil dos estudantes universitários de 

Administração de uma Instituição de Ensino Superior 

privada de São Paulo, em relação às práticas de ensino e 

aprendizagem adotadas pela própria instituição. O 

segundo estudo, feito com três Instituições de Ensino 

Superior de São Paulo, buscou investigar a influência do 

potencial sobre o perfil empreendedor do aluno. A partir 

das informações levantadas com a literatura se construiu 

um questionário com 49 perguntas, que mensuram o 

potencial e perfil empreendedor, por meio dos 

indicadores selecionados, sendo assim as questões: (a) 

de 1 a 7 para a identificação do público estudado; (b) de 

8 a 12 para mensuração do potencial empreendedor; (c) 

de 13 a 42 para mensuração do perfil empreendedor; e 

(d) de 43 a 49 para analisar o ambiente proporcionado 

pela Empresa Júnior. 

 

Tabela I – Indicadores de Potencial e Perfil 

Empreendedor.  

 
 

3. Resultados e Conclusão 
Para a adequação do instrumento de pesquisa foram 

feitas duas aplicações iniciais, com as empresas: FEI 

júnior e Consultoria Júnior Pública da FGV. 

Em banco de dados levantado foi constatado que 

existem um potencial de 170 Empresas Júniores de 

Administração no Brasil, deste número, até o momento, 

34 empresas contribuíram para a pesquisa. Os próximos 

passos incluem: aumentar o número de respostas por 

Empresa Júnior, e analisar as informações teóricas e 

empíricas obtidas, resultando em um feedback 

individual para as Empresas Júniores que contribuíram.  
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