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Pesquisa GEM 2008 põe o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial de países 
empreendedores. 
 
De acordo com os dados da última pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o jovem 
brasileiro é o terceiro mais empreendedor do mundo, atrás somente do Irã (29%) e da 
Jamaica (28%).No Brasil, do total de empresários, 25% são novos empreendedores. 
 
"O aumento de jovens à frente dos negócios é bastante positivo", afirma o diretor técnico do 
Sebrae Nacional, Luiz Carlos Barboza. Segundo ele, jovens empresários representam a 
possibilidade de mais empresas no Brasil que irão crescer e gerar lucros. "Os jovens ainda têm 
muito tempo pela frente para melhorar os negócios e desenvolver o País." 
 
Outro dado importante, de acordo com a pesquisa, é que 68% dos jovens empreendem por 
oportunidade, enquanto 32% o fazem por necessidade. 
 
SONHOS COMUNS 
 
De acordo com o diretor de Operações e coordenador da área de Projetos da ESPM, Claudinei 
Santos, uma das explicações para a entrada dos jovens no mundo dos negócios é que mesmo 
aqueles que cursaram boas faculdades não têm a garantia de que conseguirão bons empregos. 
"Muitos sonham com o próprio negócio, com ganhar mais dinheiro e ter horário flexível." Ele 
ainda cita como exemplo a decepção de muitos com a carreira e a longa espera para alcançar 
altos cargos. "Como empreendedores, eles criam suas próprias vagas e, também, novos 
postos de trabalho." Para Barboza, os jovens trazem inovações e maior uso de tecnologia para 
o mercado. "Eles são menos conservadores e receptivos às novidades." 
 
Busca de mais conhecimento para compensar inexperiência 
 
O lado negativo, segundo Barboza, é a falta de experiência, sem contar que na maioria dos 
casos eles não têm capital suficiente para investir. "Os jovens tentam compensar a 
inexperiência com a busca demais conhecimentos." 
 
Santos afirma que, para que a mortalidade não atinja as empresas comandadas pelos jovens, 
é fundamental que eles invistam na formação para melhor gerir os negócios. Entre as 
características dos mais novos, Barboza cita as alianças que eles estabelecem com mais 
facilidade. Eles também apostam nas áreas mais tradicionais do mercado, como o comércio e o 
segmento de alimentação, os que sabidamente propiciam resultados melhores. 
 
EXEMPLOS 
 
"Oportunidade para os novos empresários." Este poderia ser um dos lemas da rede de cafete-
ria Santo Grão. Em sua maioria, os sócios da" rede estão na casa dos 20 e poucos anos e têm 
em comum o fato de já terem trabalhado em alguma das lojas, em outros cargos. 
 
"Uma delas é Andreia Stocker, de 24 anos, que há sete meses comanda uma das unidades no 
Shopping Cidade Jardim. Ela já havia trabalhado durante um ano e meio em outra loja da 
rede, como garçonete. 
 
Mesmo com pouca experiência para assumir o cargo, Andreia conta que não teve medo. "Me 
senti motivada a ir em frente e aproveitar a chance que tive." Segundo ela, as dúvidas que 
aparecem em relação à administração podem se estender a qualquer empresário: questões 
sobre qual a melhor maneira de agir, como melhorar e como atender aos clientes. 
 
Danilo dos Santos, de 24 anos, há um ano e meio está à frente de uma unidade Santo Grão. 
Ele era barista da rede quando recebeu um convite para administrar uma loja. Ele conta que já 
tinha muitas informações sobre o funcionamento, pois um dos sócios ministrava uma espécie 



de aula para os funcionários interessados em saber mais sobre os negócios. "Desde muito cedo 
tinha vontade de ter a minha própria empresa." Ele chegou a cursar hotelaria na universidade, 
mas para administrar o estabelecimento participou de cursos no Sebrae. 
 
A jovialidade de Danilo assustou os fornecedores. "Muitos se espantavam num primeiro 
momento, mas isso nunca foi empecilho para nenhuma negociação." E, no começo, a 
desconfiança não foi somente por parte de fornecedores, mas também de funcionários mais 
velhos. "Quando você é quem manda é muito complicado. Mas a conversa é sempre a melhor 
forma para conduzir pessoas, independentemente da idade."  
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2009, Negócios & Oportunidades, p. 
Co 4. 


