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ATUAÇÃO SERVIÇOS CONTATO CNPJ

ÁBACO Ciências 
Contábeis

Associação civil sem fins 
lucrativos, com foco em serviços 
contábeis. Oferece soluções de 
qualidade em gestão financeira, 
fornecendo informações 
importantes para a tomada de 
decisão gerencial.

Site: fb.com/
Accountingconsultoriacontabil 
E-mail:  
aconsultoriacontabil@gmail.com 
Telefone: (61) 99267-7544

X

AD&M Administração

Consultoria especializada em 
problemas de gestão direcionada 
a empresas no Distrito 
Federal. Trabalham em quatro 
áreas: Marketing, Finanças, 
Organização e Processos e 
Gestão de Pessoas. Todas as 
soluções são adaptadas aos 
problemas específicos de cada 
cliente e são potencializadas 
pelo conhecimento de empresas 
parceiras e da Universidade de 
Brasília (UnB).

Site: www.admconsultoria.com.br
E-mail:  
contato@admconsultoria.com.br 
Telefones: (61) 98625-4773 / 
99238-9123

97.457.154/0001-49

ADVOCATTA Direito

Apresenta soluções jurídicas 
dentro de vários campos de 
atuação da área. A Advocatta 
é uma empresa que busca a 
excelência, que objetiva gerar 
desenvolvimento e capacitação, 
que tem o propósito de fazer 
a diferença no ecossistema 
empreendedor do Distrito 
Federal.

Site: www.advocatta.org 
E-mail: contato@advocatta.org 
Telefone: (61) 9256-1000

07.858.760/0001-83

AGER Agronomia

Comprometimento com 
o desenvolvimento do 
agronegócio. Fornece ao 
produtor e ao consumidor 
soluções para os mais diversos 
problemas rurais com a 
aplicação das melhores práticas 
de manejo. A empresa visa como 
público alvo produtores agrícolas, 
mas também pode atuar como 
prestadora de serviços para 
órgãos públicos e empresas 
privadas.

Site: www.agerconsultoria.com 
E-mail:  
ager.consultoria@gmail.com 
Telefones: (61) 99271-2835 / 
99621-8017

19.009.362/0001-71

CJR Ciência da 
computação

Desenvolve projetos inovadores 
e de qualidade de Tecnologia 
da Informação direcionados 
a empresas juniores, micro e 
pequenas empresas, grupos de 
pesquisa e pessoas físicas em 
geral. Além disso, oferecerem 
cursos e treinamentos de 
tecnologia de Desenvolvimento 
Web e ferramentas 
computacionais.

Site: www.cjr.org.br 
E-mail: contato@cjr.org.br 
Telefones: (61) 99101-1908

03.632.310/0001-17
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CONCRETA Engenharia 
Civil

Soluções personalizadas em 
Arquitetura, Engenharia Civil 
e Engenharia Ambiental. A 
Concreta elabora projetos e 
presta consultoria a custos 
mais acessíveis no mercado e 
garante serviços de qualidade, 
que atendem às expectativas 
dos clientes, sempre buscando 
soluções inovadoras e que 
tragam impactos positivos para 
o coletivo.

Site:  
www.concretaconsultoria.com.br  
E-mail: atendimento@
concretaconsultoria.com.br 
Telefone: (61) 3107-5534

01.637.050/0001-47

CRÁTON Geologia

Está disposta a oferecer um 
serviço de qualidade com preço 
abaixo do mercado, visando 
a realização de consultoria 
geológica para o benefício da 
sociedade, abrangendo como 
foco principal a região Centro 
Oeste do Brasil.

Site: www.cratonconsultoria.com 
E-mail: cratonunb@gmail.com 
Telefone: (61) 98223-5317

24.079.566/0001-19

CSTQ JR Química

Presta consultoria e realiza 
serviços em tecnologias 
químicas. Projetos de diferentes 
escopos fazem parte de seu 
portfólio, indo das análises 
químicas até o desenvolvimento 
de manuais e fluxogramas de 
produção industrial.

Site: cstqjr.weebly.com 
E-mail: contatocstq@gmail.com 
Telefone: (61) 3107-3895

23.215.124/0001-90

DOISNOVEMEIA Comunicação 
Social

Agência de publicidade júnior que 
oferece a seus clientes serviços 
que visam promover a divulgação 
tanto de suas marcas quanto de 
seus produtos. Elabora planos 
de campanha para diferentes 
negócios, como também realiza 
demandas sugeridas de criação 
e web.

Site: fb.com/Doisnovemeia 
E-mail:  
contato@doisnovemeia.com.br 
Telefone: (61) 3307 1793

01.350.243/0001-12

DOMANI Relações 
Internacionais 

Oferece serviços de inteligência 
na área de Consultoria 
Internacional, trabalhando 
com pesquisa e coleta de 
informações no campo das 
Relações Internacionais. Dessa 
forma auxiliam empresários, 
órgãos governamentais e 
organizações da sociedade civil a 
se internacionalizarem de forma 
segura, estratégica e efetiva.

Site: www.domaniconsultoria.com 
E-mail: contato@
domaniconsultoria.com 
Telefone: (61) 999623-1351

00.851.610/0001-07

ECOFLOR Engenharia 
Florestal

Prestação de serviços com 
máxima excelência e prazo, 
aliado a um baixo custo. A 
ECOFLOR tem experiência em 
elaboração de projetos nas áreas 
competentes ao meio ambiente. 
A empresa busca oferecer 
serviços de consultoria florestal 
e ambiental de qualidade, 
com projetos inovadores e 
sustentáveis.

Site: www.ecoflorconsultoria.com 
E-mail: contato@
ecoflorconsultoria.com 
Telefone: (61) 3107-5621 e  
98340-8638

10.481.891/0001-07
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ECONSULT Ciências 
Econômicas

Soluções em Consultoria 
Econômica que simplificam 
processos e otimizam resultados 
para clientes. A empresa 
realiza serviços extremamente 
profissionais visando a máxima 
excelência, a baixo custo, de 
modo a contribuir com o sucesso 
das organizações.

Site: www.econsult.org.br 
E-mail: econsult@econsult.org.br  
Telefone: (61) 98230-6795

03.900.109/0001-73

EMBRAGEA Gestão 
Ambiental

Oferece serviços de consultoria e 
soluções ambientais a um preço 
abaixo do valor do mercado, 
visando a satisfação do cliente 
e a viabilidade ambiental e 
socioeconômica.

Site: embragea.com.br 
E-mail:  
embrageaunb@gmail.com 
Telefone: (61) 98432-6781

12.300.502/0001-17

ENETEC Engenharia 
Elétrica

Presta serviços de qualidade 
em Engenharia Elétrica 
para empresas da região do 
Distrito Federal. A ENETEC é 
especializada na prestação 
de consultoria para projetos 
de engenharia, que se dá nas 
áreas de sistemas de potência, 
eletrônica, telecomunicações, 
além de controle e automação.

Site: www.enetec.unb.br 
E-mail: contato@enetec.unb.br 
Telefone: (61) 3107-1036 / 98140-
3858

08.768.283/0001-28

ENGNET
Engenharia 
de Redes de 
Comunicação

Especializada em consultorias 
para: 1) Otimização de Rede: 
análise realizada em local onde 
serão implementadas mudanças 
relacionadas a roteadores e/
ou repetidores e à rede para 
melhoria de sinal. O objetivo é a 
implementação de rede sem fio 
ou melhoria de rede já existente 
após avaliação técnica sobre 
o local e a rede em questão. 
2) Cabeamento Estruturado: 
projeto de melhoramento de 
sistema de cabos e conectores 
de determinado local. Objetivo é 
organizar a passagem de cabos 
em estruturas, devido a aumentos 
de demanda na utilização de 
serviços de comunicação. 
3) Instalação de servidores: 
Servidor SMTP, Servidor FTP, 
Servidor de Arquivos, Servidor de 
Imagens, Servidor de Sistemas 
Operacionais.

E-mail: 
contato@engnetconsultoria.com.br 10.279.902/0001-62

ESTAT Estatística

Consultoria em estatística, 
com excelência em serviços a 
um baixo custo. Contam com 
uma grande equipe que oferece 
as técnicas necessárias para 
o projeto específico de cada 
cliente, convertendo estatísticas 
complicadas em informação de 
fácil acesso ao usuário.

Site: www.estatconsultoria.org  
E-mail:  
estat@estatconsultoria.org  
Telefones: (61) 99167-2718

01.123.622/0001-70
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FACTO Jornalismo

Trabalha com a construção e 
consolidação da imagem da 
marca de seus clientes. Oferece 
produtos, serviços e soluções 
criativas e inovadoras em 
comunicação desenvolvidos por 
estudantes comprometidos com 
a excelência dos resultados.

Site: www.factoagencia.com.br 
E-mail:  
contato@factoagencia.com.br 
Telefone: (61) 3107-6533

11.370.755/0001-02

FLUA Engenharia 
Ambiental

Trabalha na administração, 
gestão e ordenamentos 
ambientais, monitoramentos 
e mitigação de impactos 
ambientais e outros serviços 
afins e correlatos. Busca aplicar, 
dentro de suas competências, 
serviços ambientais nas 
seguintes áreas de atuação: 
resíduos sólidos; licenciamento 
ambiental; tratamento de águas 
residuárias e para consumo; 
gestão ambiental; investigação 
e diagnóstico de contaminação 
de solo; reuso de águas; estudos 
de viabilidade econômica; 
geoprocessamento.

Telefone: (61) 99812-7759 30.617.342/0001-16

GRUPO 
GESTÃO

Engenharia de 
produção

Consultoria empresarial 
inovadora, foca sempre na 
geração de maiores resultados 
aos seus projetos, gerando 
impacto da sociedade e 
desenvolvendo profissionais 
qualificados. Apresenta soluções 
empresariais personalizadas de 
acordo com o contexto de cada 
negócio.

Site: www.grupogestaoconsultoria.
com 
E-mail: contato@
grupogestaoconsultoria.com 
Telefone: (61) 99626-7028

13.164.648/0001-45

LAMPARINA 
DESIGN

Desenho 
Industrial

Uma Empresa Júnior do curso 
de Desenho Industrial que busca 
impactar a sociedade por meio 
do design e empreendedorismo. 
Atua no mercado na área 
de projeto de produto e 
programação visual, oferecendo 
uma gama de serviços de acordo 
com a demanda do mercado.

Site: www.lamparinadesign.com.br 
E-mail: contato@
lamparinadesign.com.br 
Telefone: (61) 99346-0566

08.699.187/0001-75

MATRIZ 
ENGENHARIA 
DE ENERGIA

Engenharia de 
Energia

Presta serviços, fornece 
capacitação, desenvolve 
produtos e soluções exclusivas 
na área de energia e 
sustentabilidade. O objetivo da 
MATRIZ – Engenharia de Energia 
é trabalhar de forma ativa e 
com inteligência ao antecipar 
tendências de mercado e sempre 
proporcionar oportunidades para 
otimizar resultados e garantir a 
redução dos gastos com energia.

Site: www.matrizenergia.com 
E-mail:  
contato@matrizenergia.com 
Telefone: (61) 99375-9887

23.514.124/0001-90
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MECAJUN Engenharia 
Mecatrônica

Empresa Júnior de Mecatrônica/
Controle e Automação, projeta 
e prototipa soluções para o 
desenvolvimento de dispositivos 
tecnológicos. Também oferece 
soluções em automação 
residencial e consultoria em 
projetos dos mais variados tipos, 
com flexibilidade e qualidade, de 
forma personalizada.

Site: www.mecajun.com 
E-mail: contato@mecajun.com 
Telefone: (61) 3107-5705

04.874.290/0001-53

NUTRIR Nutrição

Empresa Júnior de Consultoria 
em Nutrição, presta serviços 
na área de Nutrição voltados 
à disseminação da saúde, 
mudanças de hábitos 
alimentares e bem-estar. 
Trabalha nas três principais 
áreas de atuação nutricional: 
clínica, social e de produção.

Site: www.nutrirconsultoria.com 
E-mail: contato@nutrirconsultoria.
com 
Telefone: (61) 99690-3092 / 
99998-7132

12.419.862/0001-32

O2 
CONSULTORIA

Ciências 
Ambientais

Visa apresentar soluções 
criativas, sustentáveis e 
inteligentes aos impasses 
ambientais. A empresa presta 
serviços especializados 
em questões ambientais 
relacionadas fundamentalmente 
ao processo de elaboração, 
monitoria e avaliação de projetos.

Site: o2consultoria.wixsite.com/
ambiental 
E-mail:  
2consultoriaambientaljr@gmail.
com 
Telefone: (61) 99375-0032

17.250.914/0001-03

OLÉ JÚNIOR Educação 
física

Atua na área de Gestão Esportiva. 
A empresa realiza projetos 
ligados à Gestão de eventos e 
Marketing Promocional, trazendo 
ao mercado esportivo um serviço 
de qualidade prestado por futuros 
profissionais.

Site: www.olejunior.com 
E-mail: olejunior@olejunior.com 
Telefone: (61) 98247-4503

12.630.419/0001-06

ORC'ESTRA 
GAMIFICAÇÃO

Engenharia de 
Software

Fornece a prestação de serviços 
de Consultoria, Treinamento, 
Planejamento e Desenvolvimento 
da Gamificação.

E-mail:  
contato.orcestra@gmail.com 
Telefones: (61) 98285-7097 / (61) 
99857-7646

27.389.308/000127

PHYGEO Geofísica

Soluções em Geofísica e 
Geotecnologia. Com os mais 
modernos equipamentos e 
softwares de geofísica do 
mercado apresenta as melhores 
alternativas, atuando em projetos 
em todo o Brasil e exterior. 
Realiza pesquisas e trabalha com 
métodos geofísicos aplicados a 
estudos ambientais, sismologia, 
construção civil, mineração, 
arqueologia e perícia da parte 
(forense).

Site: www.phygeo.com 
E-mail: phygeojr@gmail.com 
Telefone: (61) 99125-1360 / 99154-
0440"

13.032.943/0001-48

POLARIS JR Turismo

Atua na área de Consultoria 
Turística, realizando projetos 
referentes a planejamento 
Turístico, empreendedorismo e 
eventos, além de fornecer demais 
serviços envolvendo outas áreas 
do turismo como Gastronomia e 
Hotelaria.

Site: polarisjr.wixsite.com/
polarisjrconsultoria 
E-mail: contato@polarisjr.com 
Telefone: (61) 3107-5957

23.818.912/0001-70
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PRAXIS Psicologia

Empresa jovem que valoriza o 
espírito empreendedor, a vontade 
de trabalhar, a competência e 
a inovação. Ligada à área de 
Psicologia Social e do Trabalho, 
atua na área de Consultoria 
em Gestão de Pessoas com 
serviços personalizados e de alta 
qualidade.

Site:  
www.praxisconsultoria.org.br/site 
E-mail:  
praxis@praxisconsultoria.org.br 
Telefones: (61) 3340-2632 / 
98473-5939

01.091.987/0001-60

PUPILA 
AUDIOVISUAL

Comunicação/
Audiovisual

Oferece como solução em 
comunicação produções 
audiovisuais de baixo custo 
realizadas, especialmente, 
como animação e/ou live-
action. Tem como missão 
utilizar o audiovisual como um 
meio de capacitação, inovação 
e transformação para uma 
sociedade melhor.

Site:  
www.pupilaaudiovisual.com.br 
Email:  
contato@pupilaaudiovisual.com.br  
Telefone: (61) 3107-6532"

12.556.073/0001-43

QUIMERA Letras

Com uma proposta inovadora, 
inclusiva e social, a empresa 
tem como objetivo oferecer 
ao mercado um atendimento 
diferenciado em revisões 
textuais, recepções multilíngues, 
transcrições de áudios e muito 
mais. Para tanto, contam 
com uma equipe preparada, 
cuja formação superior se 
volta especialmente, ao 
relacionamento multilíngue, à 
organização de eventos e à troca 
de conhecimento inerente à 
sociedade da informação atual.

Site: quimeraconsult.wixsite.com/
quimeraconsultoria 
Telefone: (61) 99100-6123"

20.989.701/0001-02

RESULTAGRO Gestão do 
Agronegócio

Apresenta às empresas de 
agronegócio do Distrito Federal 
e entorno soluções eficientes 
visando a otimização dos 
resultados. Atua em questões 
do Sistema Agroindustrial, 
fornecendo ferramentas 
para consolidação dos 
empreendimentos com 
resultados de alta performance.

Site: www.resultagro.blogspot.com
E-mail: resultagroej@gmail.com
Telefone: (61) 9864-2327

17.295.360/0001-60

SOCIUS Ciências 
Sociais

Consultoria em Ciências 
Sociais, a SOCIUS realiza 
pesquisas e presta consultorias 
com o subsídio de métodos 
quantitativos e qualitativos. 
Levando em conta o seu 
cunho educacional, está em 
constante busca por novos 
métodos, técnicas e ferramentas 
de qualidade para a maior 
satisfação do cliente.

Site: www.socius.org.br 
E-mail: socius@socius.org.br 
Telefone: (61) 4101-9221"

02.826.932/0001-13
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STRATEGOS Ciências 
Políticas

Trabalha com soluções 
inovadoras que alinham 
problemas do mercado político 
com tecnologias encontradas na 
academia. Oferece serviços com 
profissionalismo e excelência 
visando a satisfação dos clientes.

Site: www.strategos.org.br 
E-mail:  
faleconosco@strateos.org.br
Telefone: (61) 99999-9999

07.477.994/0001-80

STRUCT Engenharia da 
Computação

Atua na área de tecnologia, 
fornecendo soluções em 
Engenharia de Computação. 
Com base de conhecimento e 
compromisso profissional, tem 
como missão produzir produtos 
personalizados de alta qualidade. 
A Struct desenvolve Aplicações 
Mobile e Web, além de oferecer 
manutenção e consultoria a seus 
clientes.

Site: www.struct.unb.br 
E-mail: structunb@gmail.com 
Telefones: (61) 99913-3457 / 
98425-0275

21.803.569/0001-65

TECMEC Engenharia 
Mecânica

Elabora estudos técnicos, 
projetos de Engenharia, 
análises de viabilidade e presta 
consultoria em todas as áreas da 
Engenharia Mecânica, visando a 
resolução de problemas práticos. 
A empresa conta com o apoio 
de professores da Faculdade de 
Tecnologia da Universidade de 
Brasília (UnB) e presta serviços 
de alta qualidade a preços mais 
acessíveis do que os de mercado.

Site: www.tecmec.org.br 
E-mail: contato@tecmec.org.br 
Telefone: (61) 3107-5738

09.053.481/0001-78

TERAPÊUTICA Farmácia

Fornece a prestação de serviços 
de assessorias e de consultoria 
na área farmacêutica na região 
do Distrito Federal para auxiliar a 
promoção de saúde na região.

Site: www.terapeuticajr.com 
E-mail: terapeuticajr@gmail.com 
Telefone: (61) 99884-1768

24.455.184/0001-42

ZENIT 
AEROSPACE

Engenharia 
Aeroespacial

A Zenit Aerospace presta 
serviços de concepção de 
projetos, consultorias e 
cursos capacitantes na área 
aeroespacial. A empresa visa 
utilizar de suas competências 
na área aeroespacial a fim 
de explorar esse mercado e 
tornar-se uma empresa de 
referência em seus produtos e 
serviços, promovendo soluções 
de excelência para o mercado 
brasileiro.

Site: www.zenitaerospace.com 
E-mail:  
zenitaerospace@gmail.com 
Telefone: (61) 99286-5398

22.162.485/0001-52


