


Nas universidades, as empresas juniores vêm desempenhando um papel importantíssimo no fomento ao empreendedorismo e na 
articulação com empresas. As empresas juniores, de acordo com a Brasil Júnior, 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.

O Startup Macaé consolidou na região um importante Hub de Inovação que tem conectado os diversos atores deste ecossistema e, visando 
a expansão desta rede, está desenvolvendo uma pesquisa para mapeamento de novas partes interessadas e, neste sentido, se insere o 
Mapeamento das EJs da região. A pesquisa foi desenvolvida através de consultas aos materiais institucionais das universidades e no 
contato com as coordenações dos cursos de graduação de cada uma delas. Inicialmente, as empresas juniores mapeadas e suas 
respectivas instituições de origem, são:

EMPRESAS JUNIORES ATUANTES EM MACAÉ E REGIÃO

Empresa Júnior Universidade

Auge Consultoria FSMA

Case Empresa Júnior FeMASS

Catena Consultoria UFRJ

Constatar Consultoria Júnior UFF

Destra Assessoria Jurídica Jr UFF

Farmac Jr UFRJ

Focus Consultoria UFF

Merx Assessoria Júnior UFF
RootLocus Serviços em Controle e Automação IFF

https://uploads.brasiljunior.org.br/uploads/cms/institutional/file/file/5/CNEJ.pdf


AUGE CONSULTORIA JR

Criada em 2005 e reinaugurada em 2015, a Auge Consultoria Jr está vinculada à Faculdade Católica Salesiana 
(FSMA), e o foco da EJ é apoiar micro e pequenos empreendedores em processos de gestão, bem como estimular a 
criatividade, pró atividade, e dispor consequentemente de orientação profissional nos alunos de graduação.

Portfólio de Serviços e Produtos:

- Formação de Equipe 
- Identidade Visual da Empresa
- Planejamento Estratégico 
- Plano de Negócios
- Educação Financeira (Formação e Ferramentas)
- Controle e Gestão de Estoques

Case de Sucesso:

Um projeto de reorganização documental foi realizado para a 
Halliburton, na primeira fase da Auge, e recentemente 
desenvolveu um plano de negócios, e criação de identidade visual 
para uma cervejaria artesanal macaense, fomentando a 
criatividade e liderança nos alunos envolvidos. 

Primeiro Presidente: Vanessa de Almeida          |           Presidente Atual: Pedro Henrique Rabello

Gerida por alunos de Administração

Principais Clientes: Colégio Castelo; Cervejaria Artesanal Local.

EQUIPE: CONTATOS:
*a equipe está em fase de 

reestruturação

mailto:pedrohrabello@hotmail.com
https://pt-br.facebook.com/augeconsultoriajunior
https://www.youtube.com/channel/UCHbhRXcvP3jRanS33IEFW2g


CASE EMPRESA JÚNIOR

Fundada em 2012, a CASE Empresa Júnior é multidisciplinar, composta pelos alunos de graduação da Faculdade 
Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), e possui o objetivo de impactar a sociedade por meio de projetos em 
suas áreas de atuação, oferecendo custo reduzido para seus clientes.

Portfólio de Serviços e Produtos:

- Projetos em Gestão Empresarial
- Plano de Negócios
- Modelagem de Processos
- Análise de Franqueabilidade

Case de Sucesso:

Um projeto foi desenvolvido para a DG Intense, clínica  com foco 
em serviços de fisioterapia, onde foi realizado um mapeamento de 
processos. O trabalho desenvolveu nos universitários habilidades 
de análise crítica, trabalho em equipe, além de ter superado a 
expectativa do cliente na qualidade do serviço e prazo de entrega.

Primeiro Presidente: Erenildo Motta Júnior          |           Presidente Atual: André Neres

Gerida por alunos de Administração, Engenharia de Produção, Matemática e Sistemas de Informação

Principais Clientes: DG Intense; clientes independentes particulares; restaurante local. 

EQUIPE: CONTATOS:

https://www.linkedin.com/company/case-empresa-j%C3%BAnior/
https://www.instagram.com/caseempresajunior/
https://caseej.wixsite.com/consultoria
mailto:marketing.caseej@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCK7QR-zYSYB2wIwr1ohwIAg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/CASEEmpresaJr/


CATENA CONSULTORIA

A Catena Consultoria, fundada em 2014, é composta pelos estudantes dos cursos de todas as engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Campus Macaé, tendo o auxílio de professores com estudos e 
experiências nestas áreas e com o intuito de desenvolver habilidades técnicas, acadêmicas e profissionais nos 
alunos, através da elaboração de projetos, treinamentos e cursos internos e externos.

Portfólio de Serviços e Produtos: Case de Sucesso:
Realizados em 2018 e 2019 respectivamente, o Market Share e a 
Análise de Franqueabilidade desenvolvidos para a American 
Insight, possibilitou a empresa a traçar estratégias de mercado e 
permitiu a expansão do seu negócio, através do desenvolvimento 
de novas franquias. A Catena contribuiu para o curso de inglês ser 
um dos mais bem reconhecidos no mercado, além de desenvolver 
nos estudantes habilidades  de gestão e planejamento.

Primeiro Presidente: Eduardo Dottori          |           Presidente Atual: Victor Gomes

Gerida por alunos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção

Principais Clientes: Oficina Mecânica SupplyFreios; Farmácia Essencial; T&D Sustentável; American Insight e clientes particulares.

EQUIPE: CONTATOS:

- Plano de Negócios
- Estudo de Mercado
- Mapeamento de Processos
- Planejamento Estratégico
- Análise de Viabilidade Técnica & 

Econômica

- Gestão da Qualidade
- Legalização de Imóveis
- Sistema de Captação de Água
- Modelagem 2D / 3D
- Ensaios de Tração & 

Compressão

https://www.linkedin.com/in/catena-consultoria/
https://www.instagram.com/catenaconsultoria/
https://www.catenaconsultoria.com.br/
mailto:catena.ufrj@gmail.com
https://www.facebook.com/catenaconsultoria/


CONSTATAR CONSULTORIA JÚNIOR

A Constatar Consultoria Jr é uma empresa júnior vinculada à Universidade Federal Fluminense  (UFF) Campus 
Macaé, planejada e criada em 2018. A EJ oferece  serviços em diversas áreas administrativas, com o apoio e 

colaboração de mestres e doutores, e o objetivo principal da empresa é entregar um serviço de qualidade ao 
desenvolver os estudantes integrando o meio acadêmico e o meio profissional.

Portfólio de Serviços e Produtos: Case de Sucesso:

A EJ ainda não desenvolveu um projeto para o mercado.

Primeiro & Atual Presidente: Raul Vieira

Gerida por alunos de Administração

Principais Clientes: Clientes em diversas áreas foram prospectados, mas ainda não fecharam parcerias e/ou contratos.

EQUIPE: CONTATOS:

- Análise e descrição de cargo
- Planos de Cargos e Salários
- Avaliação de Desempenho
- Pesquisa de Clima
- Estratégia de Comunicação
- Plano de Marketing

-  Pesquisa de Mercado
- Análise Financeira
- Formação de Preço.
- Mapeamento de Processos
- Análise de Satisfação

https://www.linkedin.com/company/constatar-consultoria/
https://www.instagram.com/constatar/
mailto:ejuff.adm@gmail.com
https://www.facebook.com/Constatar


DESTRA ASSESSORIA JURÍDICA JR

A Destra, fundada em 2018,  é a primeira EJ jurídica criada do Estado do Rio de Janeiro. A empresa está vinculada à 
Universidade Federal Fluminense (UFF), e já possui em seu portfólio diferentes serviços vinculados à Legalização 
de Empresas, Consultorias Jurídicas, além da elaboração de documentos e registros, propiciando para o estudante 
de direito uma vivência de mercado.

Portfólio de Serviços e Produtos:

- Elaboração e Revisão de Contratos
- Acordos Extrajudiciais e Parecer Jurídico
- Consultoria Jurídica para pequenos empreendedores
- Constituição de Pessoa Jurídica
- Registro de Marcas e Patentes

Primeiro & Atual Presidente: Luís Eduardo Rodrigues

Gerida por alunos de Direito

Principais Clientes: Startups participantes do Startup Macaé e outros negócios locais.

EQUIPE: CONTATOS:

Case de Sucesso:
Um dos maiores projetos da Destra foi a elaboração de um 
contrato e pré-contrato de franquia e toda a parte jurídica da 
Circular de Oferecimento de Franquias para a American Insight. 
Ao final do trabalho, a American Insight não só foi a primeira 
Franquia 100% macaense como também pode utilizar todos os 
documentos para se associar à Associação Brasileira de Franquias, 
sendo esse mais uma grande indicador positivo do trabalho.

https://www.linkedin.com/company/destraej/
https://www.instagram.com/destraej/
mailto:destraej@gmail.com
https://www.facebook.com/destraej


Primeiro Presidente: Matheus Lemos        |           Presidente Atual: Anna Beatriz Guerra

Gerida por alunos de Farmácia

Principais Clientes: Farmácias, drograrias e farmácias de manipulação; Estúdios de tatuagem; Salões de beleza; Clínicas e centros de estética; Restaurantes.

EQUIPE: CONTATOS:

FARMAC JR.

Com foco na região Norte Fluminense, a Farmac Júnior está em funcionamento desde 2019 e é vinculada à 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). realiza os projetos com uma equipe formada por um gerente de 
consultoria e seus consultores, com a orientação de professores e profissionais especializados nas nossas áreas de 
atuação, visando sempre trazer soluções personalizadas, que tragam resultados reais.

Case de Sucesso:

Dentre os serviços, destaca-se o projeto de acreditação de um 
laboratório de controle microbiológico e físico-químico para 
análise de água, onde foi desenvolvido um documento que 
continha todo o processo de acreditação pautado nas normativas 
do Inmetro e da Anvisa e toda a precificação. Os quatro alunos 
envolvidos realizaram um excelente trabalho.

Portfólio de Serviços e Produtos:

- Assuntos Regulatórios: farmácias e drogarias, farmácias de 
manipulação, estúdios de tatuagem, salões de beleza, clínicas e 
centros de estética e restaurantes;
- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde.

https://www.linkedin.com/company/farmac-jr/
https://www.instagram.com/farmacjr/
mailto:farmacjr@gmail.com
https://www.facebook.com/farmacjr


Portfólio de Serviços e Produtos:
-  Mapeamento de Processos
- Pesquisas de Mercado
- Planejamento Estratégico e Financeiro
- Análise de Viabilidade Econômica
- Precificação
- Análise de Marketing
- Desenvolvimento de Softwares

FOCUS CONSULTORIA
A Focus Consultoria, fundada em 2009, tem um caráter multidisciplinar por contar com alunos de graduação de 
todos os cursos da Universidade Federal Fluminense (UFF), Campus Rio das Ostras. São oferecidas soluções com 
baixo custo, com o auxílio de professores e de profissionais qualificados em mercado no que diz respeito à 
consultoria. O objetivo da EJ é oferecer serviços de qualidade e, desenvolver os universitários envolvidos.

Primeiro Presidente: Melina Baptista          |           Presidente Atual: Ester Marques

Gerida por alunos de Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia de Produção, Produção Cultural, Psicologia e Serviço Social

EQUIPE: CONTATOS:

Case de Sucesso:
Com duração de 180 dias úteis, um Mapeamento de Processos foi 
realizado para a Vilarejo Acabamentos, objetivando a visualização 
do fluxo das atividades da empresa. Ao final do projeto, o cliente 
obteve conhecimento dos seus processos, garantindo a 
possibilidade de aplicação de melhorias eficientes, enquanto a 
Focus ganhou visibilidade e desenvolveu habilidades de trabalho 
em equipe, organização e análise.

Principais Clientes:  Vilarejo Acabamentos; Rede Petro; lojas e pequenas empresas locais.

https://www.instagram.com/focusconsultoria/
https://www.consultoriafocus.com/
mailto:contato@consultoriafocus.com
https://www.facebook.com/FocusConsultoria/


Portfólio de Serviços e Produtos:

Primeiro Presidente: Júlio Vieira          |           Presidente Atual: Luís Victor Moura

Gerida por alunos de Contabilidade

EQUIPE: CONTATOS:

Principais Clientes: Clientes em diversas áreas foram prospectados, mas ainda não fecharam parcerias e/ou contratos.

MERX ASSESSORIA JÚNIOR

A Merx foi criada em 2017 e está vinculada à Universidade Federal Fluminense (UFF) Campus Macaé. Com o foco na 
orientação da pessoa jurídica, a EJ tem como objetivo a prestação de assessoria contábil, empenhando-se na técnica 
e dinamismo dos seus serviços, bem como no constante processo de aprendizado e aperfeiçoamento profissional de 
seus integrantes.

- Declaração de IRPF/IRPJ
- Todos serviços relativos ao 
MEI
- Emissão de Certidão
- Consultoria

- Apoio a Contabilidade Geral
- Assessoria tributária e fiscal
- Departamento pessoal
- Registro de Marca e Patentes
- Assessoria societária
- Encerramento de empresa

Case de Sucesso:

A EJ ainda não desenvolveu um projeto para o mercado, mas se 
colocou à disposição frente à pandemia a prestar consultorias 
online e gratuitas para pequenos empreendimentos e 
comerciantes.

https://www.linkedin.com/company/merx-assessoria-j%C3%BAnior/
https://www.instagram.com/merx.assessoriajunior/
mailto:merx.assessoriajunior@gmail.com
https://www.facebook.com/Merx-Assessoria-Cont%C3%A1bil-192879971286573


Portfólio de Serviços e Produtos:
-  Automação residencial
- Cursos de capacitação
- Desenvolvimento de sistemas personalizados em diversas 
linguagens de programação
- Manutenção de equipamentos
- Desenvolvimento Web
- Consultoria em Controle e Automação

Primeiro Presidente: Melquisedeque Nascimento          |           Presidente Atual: Nicolas Tomaz

Gerida por alunos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica

EQUIPE: CONTATOS:

Principais Clientes:  Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Rio das Ostras  e pequenas empresas da região.

ROOTLOCUS SERVIÇOS EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Fundada em 2016, a RootLocus é a primeira empresa júnior do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Macaé. 
O  foco da EJ está em levar a automação de processos para micro, pequenas e médias empresas da região, 
otimizar  sistemas de controle pré-existentes e prestar consultoria para processos automáticos.

Case de Sucesso:
Um serviço de Horta Vertical automatizada foi entregue com 
sucesso à Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Rio das Ostras, 
possibilitando a equipe a praticar o networking, o trabalho em 
equipe e o planejamento. A EJ também desenvolveu a produção 
do Smart Control, equipamento responsável pela redução do 
desperdício de energia e, consequentemente, de gastos, ao atuar 
na ativação e desativação do aparelho ar-condicionado.

https://www.linkedin.com/company/rootlocus/
https://www.instagram.com/ej.rootlocus/
https://www.rootlocus.com.br/
mailto:ej.rootlocus@gmail.com
https://www.facebook.com/rootlocusej


mailto:startupmacae@gmail.com
mailto:startupmacae@gmail.com

