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A ideia da concepção de uma empresa júnior de Direito na Universidade
Federal do Ceará vem desde 2012. Entretanto, apenas em 2013, Lucas
Barreto e outros estudantes, que tinham se interessado pelo Movimento
Empresa Júnior, por terem tomado conhecimento em outros cursos,
procuraram auxílio do professor William Marques, uma vez que este se
demonstrava bastante receptivo no trato com os estudantes e seus
projetos. Coincidentemente, um outro grupo de estudantes também teve a
mesma ideia: iniciar uma empresa júnior de Direito na Universidade Federal
do Ceará. Esse grupo foi liderado por João Paulo e composto por alguns
outros estudantes da graduação.
 
 Segundo a visão do Lucas Barreto, a motivação para a fundação foi o
impacto que o Movimento Empresa Júnior seria capaz de gerar no método
de ensino. Além disso, dada a configuração do curso de Direito, que se
constitui como muito teórica e pouco prática, uma empresa júnior de Direito
estaria contribuindo para a formação de futuros profissionais, sendo estes
cada vez mais aptos para o mercado de trabalho e capazes de impactar o
meio em que estiverem inseridos.
 
 
 
 

Quanto ao João Paulo, ele teve contato com o conceito de empresa júnior
em um evento da Fundação Estudar, fora do Ceará. Ao retornar ao Estado,
procurou realizar pesquisas e constatou que existiam poucas empresas
júniores de Direito no Brasil e mesmo fora dele.
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Desse modo, após a associação desses dois grupos surge a EJUDI,
primeira Empresa Júnior de um curso de Direito no Estado. Desde o
nascimento do projeto, deve-se destacar o papel fundamental que o atual
Professor Orientador do projeto William Marques possuiu, atuando quase
como um conciliador de dois grupos que, mesmo apresentando um objetivo
em comum, tinham formas diversas de pensar a EJUDI. Além dele, uma
outra figura que deve ser lembrada pela contribuição para o início do
projeto é a do Professor Cândido Albuquerque, à época Diretor da
Faculdade de Direito.
 
 Nesse contexto inicial da EJUDI, como um projeto que estava se
estruturando, surgiram muitas dúvidas acerca da estruturação de um
organograma e da regularização jurídica do projeto. A ADV JÚnior, empresa
júnior do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, colaborou
bastante com sua experiência nesse início, assim como a INOVA, empresa
júnior da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da
Universidade Federal do Ceará, no entendimento do movimento como rede.
 
 
 
 

É importante pontuar que, em relação a como conhecemos hoje, o nome
surgiu apenas alguns anos após a fundação da empresa. Ao se acrescentar o
termo “Soluções Jurídicas”, Rafael Lessa, Diretor de Comunicação à época,
juntamente com sua equipe, foram os precursores de tal mudança, trazendo,
também, uma reformulação da nossa logo.
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO

Concepção em 22 de agosto de 2012
 
 
Dois presidentes, Lucas Barreto e João Paulo, atuando em conjunto
com a divisão de tarefas.
 
 
Estatuto em 18 de abril de 2013
Registro no CNPJ em 06 de maio de 2013
Cerimônia de inauguração em 05 de junho de 2013
2 Projetos
R$ 200,00

 
 
 
2014

Federação em 06 de dezembro de 2014 
2 Projetos 
R$ 260,00 

 
2015

Presidente: Alana Frota
Quase fechamento da empresa
1 Projeto
R$ 600,00

 



2016
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 

Presidente: Lays Sousa 
Primeiro cliente de 2016 apenas em 01 de abril de 2016 
Posse histórica e nova identidade visual EJUDI Soluções Jurídicas em 

     20 de abril de 2016 
Recebimento do certificado de EJ de Alto Crescimento no Junior
Enterprise World Conference, JEWC, em julho de 2016 
Conquista do case de pessoas no ENEEJ (Encontro Nacional de Empresa
Júnior) em novembro de 2016 
Prêmio de EJ Mercado da FEJECE em 2016 
22 Projetos 
R$ 22.256,99 
Empresa de Alto Crescimento 
EJ de Cluster 1

 



2016
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 
De modo geral, todos os prêmios conquistados nesse ano foram tomados
como símbolo de reconhecimento e de recompensa após um árduo
trabalho. Situado em um contexto em que, há pouco mais de 1 ano,
cogitou-se fechar a empresa, os prêmios em 2016 foram bem mais do que
recompensas e condecorações. Eles foram, na realidade, os comprovantes
de que o certo estava sendo feito, e de que, considerando-se tudo que fora
enfrentado anteriormente, a empresa era forte para vencer todas as
diversidades que poderiam se apresentar. É importante destacar que o
“Alto Crescimento” nessa fase tem relação com a eficiência em gestão, isto
é, em saber gerir e administrar os recursos da empresa de forma eficaz e de
modo efetivo.
 



2017
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 

Presidente de 2017.1: Sami Arruda
Presidente de 2017.2: Beatriz Falcão
Primeira imersão EJUDI em 09 de setembro de 2017
44 Projetos
R$ 33.190,00
1 membro EJUDI dentro da Diretoria da FEJECE
Empresa de Alto Crescimento
EJ de Cluster 2

 



2017
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 
Diferentemente de 2016, o significado de “Alto crescimento” passa a ser
conquistado com o faturamento obtido e o número de projetos realizados
de cada Empresa Júnior, a fim de que elas possam ser suas melhores
versões. Nesse mesmo ano, a EJUDI teve um membro na Diretoria
Executiva da FEJECE: Monique Maciel. Ela foi a primeira pessoa da EJUDI
a ser eleita para a Diretoria da FEJECE, atuando como Diretora de
Crescimento da Rede.
 



2018
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 

Presidente de 2018.1: Flávia Isabela
Presidente de 2018.2: Felipe Alves
67 Projetos
R$ 44.850,00
Prêmio Alto Crescimento FEJECE
Primeiro contrato fechado no mês de Janeiro
2018.1: Cargo de Diretor Presidente, Diretor de Vice-Presidência e
Coordenador de Gestão de Pessoas vacantes
Surgimento do termo “Coordex”, juntando coordenadores e diretores em
um organismo só.
Criação da área de Relacionamento com o Cliente
Fortalecimento da Coordenadoria de Gestão de Pessoas
EJ de Cluster 4

 



2018
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 
Na noite da entrega do prêmio de Empresa de Alto Crescimento FEJECE, a
alegria de mais um ano com esse título mesclou-se com o sentimento de
insatisfação da empresa. Insatisfação porque a EJUDI “somente” bateu Alto
Crescimento nesse ano e não conseguiu levar nenhum dos outros prêmios
que a FEJECE deu para algumas outras empresas juniores que se
destacaram fortemente ao longo do ano em determinados aspectos. Nesse
mesmo ano, fortalecendo o vínculo da EJUDI com a Federação, Paulo
Holanda, Gestor de Vendas, foi aceito e entrou para somar ao Time FEJECE,
contribuindo bastante para a empresa e sua relação com o MEJ.
 



2019
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ACONTECIMENTOS POR GESTÃO
 

2019.1: Cargo de Presidente, Diretor Comercial e Diretor de Vice-
Presidência vacantes
EJ de Cluster 5
Certificado TRI Alto Crescimento Brasil Júnior

  
Em 2017 e 2018, a métrica considerada para o Alto Crescimento foi o
número de projetos realizados e o faturamento obtido. Assim, por ocasião
do Encontro de Líderes (EDL) em São Paulo, um certificado dourado da
Brasil Júnior foi dado à EJUDI, representada por Camila e Luana Nantua no
evento. Tal premiação foi concedida às poucas empresas juniores que,
nesse triênio, alcançaram o Alto Crescimento, sendo uma das maiores
honrarias que uma Empresa Júnior poderia ter obtido naquele momento.
Esse prêmio representa a constância por 3 anos de trabalho duro e
relembra a importância de todo o esforço dos membros na construção de
uma EJUDI cada vez maior, assim como premia todo o trabalho realizado e
o empenho daqueles que passaram pela empresa.
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A EJUDI, desde sua fundação, passou por algumas mudanças em seu
organograma. No primeiro estatuto social da EJUDI, a empresa era dividida
em 06 diretorias: Diretoria de Presidência, Diretoria Administrativo-
Financeira, Diretoria de Comunicação, Diretoria de Projetos, Diretoria de
Recursos Humanos e Diretoria de Relações Institucionais.
 
 Nesse período, o mandato do diretor tinha a duração de um ano e ele
poderia nomear um assessor para auxiliar na gestão da sua diretoria.
 
 No ano de 2015.1, em sua primeira alteração estatutária, a EJUDI
mantém a quantidade de 6 diretorias, entretanto, são abolidas as diretorias
de Recursos Humanos e de Relações Institucionais e surgem as diretorias
de Gestão de Pessoas e de Qualidade.
 
 A Diretoria de Qualidade, na teoria, seria responsável pelo planejamento
estratégico, porém, na prática, a empresa não conseguia rodá-lo
adequadamente, o que acabava por subutilizar as suas funções. Por essa
razão, essa diretoria foi unificada com a Diretoria Administrativo-Financeira,
formando a Diretoria de Vice-Presidência, no ano de 2016.
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Dentro da Diretoria de Vice-Presidência, surge, inicialmente, a
Coordenadoria Administrativo-Financeira e a de Estratégia, que é
renomeada como Coordenadoria de Gestão. Posteriormente, em 2018.1,
Gestão de Pessoas passa a ser uma Coordenadoria dentro da Diretoria de
VP, compondo o back office da empresa.

Na troca de gestão de 2017.2 e 2018.1, após várias mudanças em
diferentes áreas, o organograma até então utilizado passa a ser
composto por: Diretoria de Presidência, Diretoria de Vice-Presidência,
Diretoria Comercial e Diretoria de Projetos.
 
 Dentro da Diretoria Comercial, estão a Coordenadorias de Vendas e a
Coordenadoria de Marketing (antiga Diretoria de Comunicação), que é
ainda dividida em gestores de Branding e gestores de Relacionamento
com o Cliente.
 
 Na Diretoria de Projetos, além dos gerentes de Projetos, surgem os
consultores de Projetos na gestão de 2019.1, em decorrência de uma dor
da empresa na produtividade, a fim de viabilizar a realização de todos os
projetos para bater a meta de Alto Crescimento de forma sustentável
para os membros.
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O ano de 2015 foi bem difícil para a EJUDI, visto que só existiu um
único projeto naquele ano e o faturamento foi de apenas 600 reais. E,
ainda que esse faturamento possa parecer alto quando comparado ao
faturamento de 2013 e 2014 somados, estava longe de ser o ideal para as
projeções da empresa.
 
A falta de projetos, de clientes e de perspectiva para o futuro desmotivava
os membros da EJUDI cada dia mais. Predominava um contexto bem
incerto, já que, nessa época, muitos membros ainda não entendiam sua
função e, acima de tudo, não entendiam o papel da organização como
Empresa Júnior. Além disso, um outro problema percebido dizia respeito à
disponibilidade de tempo dos membros para se dedicar às atividades da
EJUDI, visto que a maioria se encontrava nos semestres finais da
graduação.
 
A ausência de capital humano preocupava toda a empresa, que nessa
época contava com cerca de 11 membros. Como a maioria dos
colaboradores que ainda permaneciam eram concludentes e ocorreram
muitas desistências, houve um alto índice de turnover. Esse panorama
desfavorável ainda tinha um agravante ocasionado pela ausência de
clientes e contatos, fazendo com que a EJUDI quase encerrasse suas
atividades neste ano.
 
 

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EMPRESA
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Em agosto de 2015, Lays Sousa inicia sua gestão como diretora de
Gestão de Pessoas. Em um evento do MEJ, o ALMEJ (Encontro Alagoano
de Empresários Juniores), Lays entrou em contato com muitas empresas
juniores, buscando inovações, trocando e reunindo novos conhecimentos.
 
Foi a partir desse evento que surgiu a ideia da implementação de um
Programa Trainee - modelo semanal de desafios por áreas que é utilizado
até hoje - ainda para a sua gestão. Foram pensadas ações e estratégias para
a atração de pessoas para o novo processo seletivo, como a realização de
palestras de profissionais e a mudança no calendário do processo seletivo (o
processo seletivo tinha início apenas no fim do semestre). O resultado foi
um sucesso: um PSel com muitos inscritos e um Programa Trainee que
capacitava e qualificava os indivíduos. Isso fica evidente ao mencionar que
alguns recém-efetivados assumiram, logo que saíram do Trainee, cargos de
liderança. Assim, o ano de 2015 foi vencido e o compromisso de fazer um
2016 diferente foi feito.
 
Mudando de cenário, com muito trabalho a ser feito a partir do intenso
ano de 2016, surge um novo inimigo para os ejudianos: o cansaço.
Certamente, 2016 foi um período bem surpreendente pois mostrou o
potencial que a EJUDI possuía e, ao fim deste ano, além da enorme
sensação de dever cumprido, veio o cansaço. Esse mesmo cansaço também
esteve presente junto aos membros ao final de 2017.
 

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EMPRESA
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Acerca do ano de 2017, com uma meta um pouco distante de ser
alcançada, já em meados de julho, a empresa precisou trabalhar duro para
atingi-la. Se existiu um elemento que não esteve presente em 2017 foi a
sustentabilidade, causando, sem dúvidas, um ambiente extremamente
prejudicial para os membros naquele ano.
 
Já tratando-se do ano de 2018, um time quase que totalmente renovado
surge para levar a empresa a lugares jamais alcançados, buscando metas e
enfrentando desafios nunca antes vivenciados. Do fim da gestão anterior
para essa, como muitos membros deixaram a empresa, pessoas recém-
efetivadas, que tinham acabado de chegar, tiveram que assumir cargos de
liderança, tais como João Victor Diniz e Joana Freitas. Uma outra
adversidade detectada nesse mesmo período diz respeito à situação delicada
da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (na época chamada de
Coordenadoria de Gente) que contava com apenas uma pessoa ativa nesse
período, um membro recém-efetivado, Márcio Fontenele.
 
 
 

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EMPRESA
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Nesse momento, a Coordenadoria teve que, pela ausência de
colaboradores na área, reduzir seus processos, restringindo-se basicamente
à realização do processo seletivo, já que este é fundamental para a
continuidade da empresa. Para a execução do processo seletivo, muitas
pessoas tiveram que assumir responsabilidades de um gestor de Pessoas,
ao serem os mentores das equipes no programa trainee, além de
permanecerem com as atribuições de sua própria Coordenadoria.
 
O ano de 2019, por sua vez, está só começando. Entretanto, os desafios já
iniciaram. Neste ponto, temos que falar em liderança; ou melhor na
ausência desta. Nunca houve em toda a história da empresa tantos cargos
vacantes, explicando-se pela baixa adesão nas inscrições das eleições de
tais cargos.

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EMPRESA
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Uma cultura organizacional é formada por alguns elementos essenciais,
quais sejam: heróis, valores, mitos e rituais.
 
Heróis são todos aqueles que contribuíram e que fizeram algo grandioso,
mas não somente estes devem ser considerados heróis! Heróis são todos os
que continuam a contribuir para a manutenção, para o crescimento e que
estão lá dia após dia participando e colaborando para que a empresa não
apenas alcance seu objetivo e suas metas, mas que os supere.
 
Esses heróis e outros símbolos nada mais são do que instrumentos de
fortalecimento da nossa cultura organizacional, sendo constituídos por
palavras, ações e gestos que possuem um significado especial dentro da
nossa empresa.
 
De modo geral, apresentam-se como um forma de significação e
reconhecimento na coletividade, conectando os sujeitos, por mais diversos
que sejam, à Cultura.
 
Vamos falar um pouco dos símbolos da EJUDI?

OS SÍMBOLOS DA EMPRESA
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No que diz respeito aos rituais da EJUDI, um dos mais antigos é o ritual do
círculo (check out) que consiste em dizer uma palavra que o representa ou o
que está sentindo, emoções e afins ao fim de cada encontro dos membros
como ejudianos, existindo desde a fundação da empresa. Tal ritual foi incluído
na cultura da EJUDI por ser encontrado no Movimento Empresa Júnior como
um todo e por ser utilizado para representar a horizontalidade e a ausência de
hierarquia. A partir do ritual do círculo, surgiu o “voar”. Idelson Cavalcante, ao
chegar sua vez, pronunciou a palavra, trazendo alguns risos. Essa expressão
vem sendo dita até então, talvez representando o que todos nós como
colaboradores pretendemos: sair de onde estamos para alcançar algo que
está acima de nós - e não estamos falando aqui apenas da meta. 
 
 

OS SÍMBOLOS DA EMPRESA

Por sua vez, o “eu sou EJUDI, eu
faço EJUDI” também tem sua
existência graças ao famoso ritual
do círculo, quando, em um dos
momentos, Lays Sousa, que estava
recepcionando os trainees, falando
sobre propósito, MEJ e união,
explicou, também, o porquê do
círculo estar presente na cultura do
Movimento Empresa Júnior como
um todo. 

Nesse momento, questiona um dos membros: “Então, considerando tudo que
viveu agora, qual o seu o nome?” e ao receber a resposta, logo afirma: “Não,
seu nome é EJUDI!” porque todos ali eram EJUDI, daí vem o “eu sou EJUDI”;.
Assim, somos um só organismo e lutamos por um mesmo objetivo!
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Um outro ritual mais recente, do ano de 2018, é o ato de cantar o hino.
Este ato surge em nossa casa, a Faculdade de Direito, em um momento que
muitas emoções emergiram; em uma parte do “Protagonize” destinada a EJs
de cluster 4 e 5 não cantamos o hino da EJUDI, sendo a única EJ que
naquela posição não o fez. O motivo para não cantar foi simples, mas
também vergonhoso para uma empresa de cluster 4: ainda não tínhamos
um hino, fato que deixou uma sensação de vergonha entre os membros da
EJUDI naquele contexto. Felipe Alves, na época Diretor Comercial, reuniu
os membros presentes e apresentou a proposta de um hino, ainda no
evento, que foi prontamente aceita por todos naquele momento (a mesma
versão já havia sido apresentada algum tempo antes, em gestões anteriores,
porém nunca foi efetivamente aceita). Ao fim do mesmo evento, os
ejudianos presentes se reuniram e proclamaram o hino da EJUDI diante de
todas as empresas juniores presentes.
 

OS SÍMBOLOS DA EMPRESA
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Quanto aos mitos, estes fazem parte da nossa história e nada mais são do
que o ato de contar e recontar acontecimentos ou mesmo a tentativa de
explicar um ato ou um fato perpetuado ao longo do tempo. Como os mitos
são contados e recontados, partes são acrescentadas ou omitidas no passar
de gestão para gestão. Os mitos são importantes porque conhecer a história
é importante. Ainda que com pouco mais de 5 anos de existência, alguns
mitos foram criados na EJUDI e é impossível se falar em mitos sem passar
pelos símbolos, rituais e mesmo os eventos que marcaram não apenas os
membros, mas que também foram gravados na história da EJUDI.

OS SÍMBOLOS DA EMPRESA

Além disso, com a ascensão das tecnologias e
principalmente das novas mídias e redes digitais,
tornou-se mais célere a propagação de notícias, por
exemplo: saber quando, com quem e por quanto uma
EJ da mesma rede à qual pertencemos (ou mesmo de
uma outra federação) fechou contrato. Falando em
contratinhos, na cultura da FEJECE, para anunciar o
fechamento de algum projeto costuma-se enviar
um emoji de dois olhinhos nos grupos do MEJ,
gerando uma onda do mesmo emoji. Tal prática vem
sendo incorporada na cultura da EJUDI. Derivando
disso, temos a foto mordendo o contrato, a qual
também é utilizada com a mesma finalidade dos
olhinhos, tornando-se imortalizada em stickers, as
figurinhas do Telegram.
 
.
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Um símbolo da história moderna é o nosso mascote: um cachorro. Mas por
qual motivo? Bem, poderia ser por representar a lealdade, o
companheirismo, o comprometimento e a coragem, pois faria bastante
sentido para o que a EJUDI prega e acredita. Contudo, daí vem um dos
nossos mitos: Em uma imersão de 2017, na casa do Roberto Novais, um dos
cachorros escapou e, correndo, subitamente pulou sobre a mesa, onde
estavam os alimentos e outros pertences dos membros. Aquilo poderia ser
um acontecimento comum, que, mesmo sendo algo engraçado no
momento, poderia ser facilmente esquecido. Entretanto, naquela
conjuntura, com aquelas pessoas e com o que elas pretendiam se tornou
algo a mais. Aquele não era um cachorro comum, era um Cachorro Louco! E
o que são os ejudianos, senão loucos?
 
 

OS SÍMBOLOS DA EMPRESA

Antes do nosso cachorro louco,
contudo, tínhamos uma outra
mascote e ela se chamava
Maria Ejudiana.
 
 Novos mitos e rituais serão
criados; novos heróis se
formarão e os valores
continuarão a representar o
que os membros devem possuir
para a continuidade da EJUDI. 
 

Maria Ejudiana tem 18 anos e é o
retrato da cultura cearense e da
força da mulher: é uma cangaceira.
Inteligente, esforçada, focada, Maria
Ejudiana é inconformada e é
visionária, estudando sempre para
mudar a realidade ao seu redor e
sendo uma verdadeira mulher de
negócios. Maria Ejudiana, é, acima 
de tudo, uma guerreira.
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Durante o biênio de 2014-2015, a EJUDI estabeleceu como missão:
“integrar universidade e sociedade por meio do desenvolvimento do espírito
empreendedor no âmbito jurídico, formando profissionais competentes e
capazes de impactar positivamente a sociedade”.
 
Quanto a visão da empresa neste mesmo período, esta era: “sermos
reconhecidos nos âmbitos jurídico e empresarial pelo nosso serviço”.
 
A Empresa Júnior de Direito pautaria suas condutas nos seguintes valores:
Ética, Compromisso, Excelência, Espírito de equipe e Empreendedorismo.
 
Já no ano de 2016, a missão da empresa passou a ser: “Prestar, de forma
inovadora, serviços de excelência, propagando a advocacia preventiva e o
empreendedorismo, por meio de profissionais de alto impacto”.
 
Sua visão foi: “Ser uma empresa júnior de alto crescimento” e para atingir
essa visão, suas condutas seriam baseadas nos seguintes valores: Ética,
Transparência, Proatividade, Sinergia, Compromisso com resultados,
Satisfação dos clientes, Excelência e Espírito de dono.
 
Em 2017, a EJUDI passou a ter como missão: “Desenvolver soluções em
advocacia preventiva por meio de profissionais de alto impacto”. Sua visão se
manteve a mesma de 2016: “Ser uma Empresa Júnior de Alto Crescimento”.
 
Os valores, em 2017, passaram a ser mais práticos: Ser EJUDI (metavalor),
Batalhar para crescer, Trabalho em equipe, Comprometimento com o cliente
e Estratégias diferentes para cada desafio.



23

No ano de 2018.1, a missão foi: “Desenvolver soluções em advocacia
preventiva por meio de profissionais de alto impacto”.
 
No que concerne à visão da empresa, esta foi: “Alto impacto com
sustentabilidade”.
 
Quanto ao período compreendido entre 2018.2 e 2019.1, houve uma
grande virada no mindset da empresa. Após mais um ano “fazendo mais do
mesmo” e sem alcançar nenhum destaque ou premiação na rede, apenas
batendo o AC, os membros se encontravam inconformados e decidiram ir
além. A empresa inteira comprou a ideia e a nossa visão para 2019, iniciada
em 2018.2, é: “Ser a maior EJ de Direito do Brasil, promovendo o
encantamento de nossos clientes”. Por meio de um planejamento estratégico
pautado no CAOS (Cultural, Agressivo, Objetivo e Sinérgico), a meta foi
praticamente triplicada e estamos prestes a ser maior do que jamais fomos. 
 
Para isso, nossa missão é: “Desenvolver profissionais de alto impacto,
elaborando soluções em advocacia preventiva”. Nossos valores se
mantiveram os mesmos e temos nosso propósito bem definido:
“Desenvolver pessoas, elaborar soluções, transformar realidades”.
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Os membros tinham um horário mínimo mensal de 25 horas a ser
passado dentro da salinha da EJUDI da forma que desejassem,
contanto que completassem, pelo menos, essa quantidade de horas.
 

Antes de ser “EJUDI - SOLUÇÕES JURÍDICAS”, a empresa possuía 
um nome pouco comercial: “EJuDi - Assessoria Jurídica”.
 

Em 2016, a EJUDI contratou um profissional para refazer toda a 
identidade visual da empresa, alterando o nome, redesenhando a logo,
redefinindo o padrão de cores, repensando o slogan e elaborando novos
modelos de cartão, banner, lâminas e documentos.
 

A nova identidade visual da EJUDI evidencia em sua marca a
simbologia da Acrópole de Atenas. Assim como a EJUDI, as
acrópoles gregas eram símbolos de inovação, proteção, segurança e
diálogo. Nesse contexto, o azul representa a lealdade e a sutileza,
enquanto o laranja traz a prosperidade e o entusiasmo, características dos
indivíduos que compõem a empresa.
 

Na gestão de 2017.1, foi lançado um Programa de Mentoria que
tinha como objetivo o desenvolvimento individual de membros a fim de 
que estes estivessem mais capacitados para cargos da Diretoria Executiva.
Entretanto, por diversos fatores, esse programa não foi mantido. Não, pelo
menos, da forma em que foi publicado em edital.
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No início da EJUDI, não havia um cultura organizacional como temos 
hoje, apesar de, desde aquela época, existirem missão, visão e valores da
empresa. Apenas no final de 2016 para 2017, a cultura da empresa passou
a ser realmente propagada e vivenciada pelos membros, após uma
reformulação feita por todos eles.
 

No ano de 2016, apesar da obtenção de bons resultados, uma parte do 
time foi sendo perdida, ocorrendo vários desligamentos, principalmente, na
Direx. Em 2017, perceberam a necessidade de melhorar o relacionamento
interno para que situações como essa não mais ocorressem. Assim, o
mandato de Direx passou a ter duração de 6 meses, como é até os dias
atuais.
 

O Processo Seletivo, logo no começo da empresa, possuía uma fase que 
consistia em uma prova objetiva que cobrava conhecimentos técnicos nas
áreas de Direito Civil e Direito Empresarial, dificultando a entrada de
membros de semestres menos avançados.
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