
 Com o propósito de impactar a sociedade e promover o acesso democrático aos 

serviços de Engenharia Civil, a Concretize Jr., Empresa Júnior da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco, mostra que é possível quebrar barreiras em pleno sertão 

nordestino.  

A empresa é uma instituição sem fins lucrativos, com caráter educacional, tecnológico, 

científico e social, que visa proporcionar vivência em projetos, gestão e cultura 

empreendedora aos seus membros (Graduandos do curso em questão), além de prestar 

um serviço de qualidade aos seus clientes.  

A carta de Serviços da Concretize Jr. é variada, contemplando projetos como de 

reforma, levantamento cadastral, modelagem 3D além dos complementares como 

projeto de instalações hidráulicas e instalações elétricas. Além disso, novos serviços 

serão implementados como projeto de prevenção e combate a incêndio e Planilha 

orçamentária. Todos os projetos supracitados acima são realizados pelos membros da 

empresa. Ao final do processo de criação, são revisados e assinados por um Engenheiro 

responsável, certificando a qualidade e a técnica empregada. 

Em um mercado de trabalho tão competitivo, participar de iniciativas dessa natureza 

permite aos estudantes um enriquecimento de competências e aprimoramento das 

técnicas. E é pautado em gestão e cultura organizacional, algo não visto em sala de 

aula, que os membros se desenvolvem como futuras lideranças e acabam por também 

desenvolver a empresa.  

No parecer histórico, a Concretize possui uma linha do tempo cheia de muitas 

conquistas. E em 2018 não foi diferente. Pelo segundo ao consecutivo, teve o 

reconhecimento de empresa “Alto Crescimento”. Este título é dado ás empresas 

juniores, em âmbito nacional, que bateram suas metas de projetos e faturamentos 

estipuladas pela Brasil Júnior(Confederação de Empresas Juniores ). 

Além disso, a empresa foi reconhecida no dia 15/12, em Ilhéus-BA , no Prêmio Impacto, 

que é um evento promovido pela federação das empresas juniores do estado da Bahia, 

a UniJR , que premia as empresas de destaque em 2018. A Concretize Jr. foi indicada 

em 3 categorias (“Destaque Cluster 3” , “Empresa Alto Impacto” e  em “ Constância de 

Resultado” ), disputadas por mais de 40 Empresas Juniores do estado da Bahia e das 

três, saiu vitoriosa na categoria   “ Destaque Cluster 3”  competindo com empresas da 

capital baiana com mais tempo de atuação no mercado. “Consideramos uma vitória , 

não só  o prêmio, mas também as indicações. Hoje, possuímos visibilidade no ramo em 

que atuamos entre as empresas juniores da Bahia e estamos desenvolvendo uma nova 

perspectiva dentro do Vale do São Francisco” Anderson. 

“O segredo do sucesso está na paixão em fazer parte do Movimento Empresa Júnior e 

, com isso, abraçar a sinergia, a vontade de crescer, o desejo de vestir a camisa o 

compromisso com o profissionalismo e a proatividade. É por meio de histórias de 

superação, de lutas diárias e desafios que constroe-se a marca assim como a história 

da Concretize. E como filha do Vale do São Francisco , é gratificante saber que  

podemos transformar e dar visibilidade ao sertão nordestino.” Anderson 

Concretize Jr. – Fundada em 23 de julho de 2012 por 5 estudantes de Engenharia Civil. 

Mais de 10 cidades já forma contempladas com os serviços da Empresa. Mais de 90 

membros transformados. Mais de 100 projetos realizados ao longo dos últimos 6 anos.  

Anderson Araujo : Coordenador de Processos internos e assessor de vendas- 

Concretize Jr. 
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 Cluster 3 : Cluster representa o nível de maturidade em que cada empresa júnior 

se encontra, facilitando a identificação dos seus desafios e orientando, dessa 

forma, toda a estratégia que a empresa irá adotar para o foco e o alcance das 

metas estipuladas por ela. Os clusters variam numa escala 1 a 5. A Concretize 

Jr. é “Cluster 3” e foi premiada por ser destaque entre as empresas de mesmo 

cluster. 

 

http://www.concretizejr.com/

