
Jovens Empreendedores 
 
Indicadores sugerem que as pessoas nascidas depois de 1985 têm uma forte orientação ao 
empreendedorismo. Elas se sentem confiantes e acreditam que podem atingir melhores resultados 
– pelo menos sobreviver de uma maneira confortável iniciando seu próprio negócio. Esta 
população tem assumido os riscos que envolvem a abertura de um negócio utilizando a 
criatividade e a vontade de vencer desafios. 
 
Este cenário mostra uma situação de “boas e más notícias”. Na medida em que é tremendamente 
estimulante ver estes jovens com o desejo de criar alguma coisa, de tentar criar novos 
empreendimentos durante sua juventude, existe também um aspecto adverso. Estes jovens 
empreendedores, cheios de curiosidade intelectual e energia, são em geral os candidatos ideais 
para preencher as vagas existentes nas empresas. Entretanto, estas pessoas especiais não estão 
disponíveis para trabalhar em empresas. Elas simplesmente não estão interessadas. 
 
Na realidade, as empresas que desfrutam do reaquecimento da economia buscam pessoas 
competentes, criativas e motivadas para trabalhar com elas. Este grupo em geral é formado por 
recém-formados e novos entrantes no mercado de trabalho. 
 
O que estamos vendo no momento são empresas buscando com afinco este jovens em início de 
carreira e que realmente demonstram que são pessoas de alto potencial. A dificuldade é 
convencê-los a desistir de seus ideais de tocar seus próprios negócios pela oferta de um bom 
emprego. Percebe-se então que as empresas estão um pouco desorientadas em busca de um 
norte para a contratação de talentos. 
 
Devido à dificuldade em contratar um número suficiente de trabalhadores bem qualificados, as 
empresas estão recorrendo a serviços terceirizados para que as atividades necessárias possam ser 
executadas. Em geral, este processo de terceirização se direciona para empresas de pequeno 
porte que têm as competências para executar o trabalho. O que se nota é que estas pequenas 
empresas são conduzidas por sócios que incluem estes jovens empreendedores - alguns recém-
formados e outros mais maduros - e estão muito bem posicionadas para atender às necessidades 
de terceirização das empresas solicitantes. 
 
Assim sendo, parece irônico que as empresas que não conseguem contratar jovens 
empreendedores, acabam alimentando os negócios que mantém estes jovens de alto potencial. As 
relações, entre aqueles que pagam e aqueles que fazem estão mudando significativamente. 
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