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Introdução: Transpassando as barreiras do mercado, o Movimento Empresa Júnior
confere oportunidade aos alunos desenvolverem um empreendedorismo participativo,
mesclando o meio acadêmico com a prática de mercado real. Contextualizando no que
se trata deste trabalho, a experiência envolveu e envolve alunos da Escola Politécnica
do Unileste-MG, numa maior confluência das áreas do conhecimento - que qualifica o
projeto - apresentando uma maior diversidade de serviços prestados; além de estimular
um estudo do mercado e suas demandas. Objetivo: O presente trabalho tem como
objetivo apresentar como funciona o Movimento Empresa Júnior aos estudantes do
Unileste-MG, além dos participantes externos do evento. Assim introduzir tal cultura
empreendedora que ainda é pouco difundida na região, e mostrar como a vivência
empresarial inspira um jovem estudante a ser um empreendedor. Metodologia: A
principal metodologia é o contato: os relacionamentos empresariais - entre os membros
, entre as outras empresas juniores, entre o cliente e funcionário - são os regentes da
dialética que se estabelece dentro da proposta. Os alunos se submetem a fortalecer tais
contatos, que promovem o estímulo do posicionamento como profissional, do
desenvolvimento de uma oratória e do trabalho em equipe. Através deste contato, foi
que se pretendeu fomentar o crescimento da empresa e dos perfis profissionais de um
aluno do UNILESTE. Resultados: Os resultados são os mais diversos: alunos se
tornaram engajados com o empreendedorismo e entraram em contato direto com o
mercado, sabendo como funcionam os vínculos empresariais e as estratégias de
marketing - alcançando o cliente e criando um visual do que é a marca e a importância
disto. Ademais, o contato com o cliente fortalece o posicionamento oratório e de
dicção dos estudantes - que adquiriram maior facilidade de falar em público e de
trabalhar em equipe. Frisando o trabalho em equipe, é válido ressaltar que o maior
contato entre pessoas de diferentes áreas do conhecimento acarretou numa maior
versatilidade do aluno, compreendendo a funcionalidade e inserção destas no mercado
local.  Conclusão: Dado o exposto, o Movimento Empresa Júnior é um forte
estimulante dentro da carreira acadêmica e profissional do aluno; disposto a competir
dentro das oscilações presentes no mercado e desenvolvendo postura de líder e
capacidade, impactando os negócios locais, numa prestação de serviços coerentes com
as necessidades da comunidade.
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