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Jovens optam pela própria empresa em busca de liberdade e realização profissional 
 
Jovens, na faixa entre 25 e 30 anos, com pouco tempo de trabalho em grandes empresas ou 
mesmo recém-saídos da faculdade. Ao contrário do perfil clássico dos empreendedores que optam 
pelo próprio negócio depois de anos no mercado corporativo, existem aqueles que seguem 
diretamente nessa direção. A retração do mercado de trabalho ajuda a decidir por esse caminho 
mais cedo, mas o perfil emprendedor, a qualidade de vida e a vontade de realizar um sonho são 
motivos mais fortes. 
 
"Mesmo trabalhando muito, tenho mais qualidade de vida. Faço meu horário e posso, assim, 
dedicar- me mais à família", explica Claudia Pasqualini, há seis anos franqueada da Casa do Pão de 
Queijo. Com formação em matemática, montou sua primeira loja, de roupas, em 1988, com 28 
anos, depois de uma temporada na Itália. "Larguei a loja para ter meus filhos. Quando quis voltar 
a trabalhar, investi num negócio para ter tempo para eles", conta. Claudia é exemplo de quem 
opta pelo empreendedorismo ao invés da carreira em grandes empresas. 
 
A franquia, para ela, significa dinamismo. "Já formatada, a rede traz vantagens como lançamento 
de produtos e ações de marketing", explica Claudia. Hoje, uma unidade da Casa do Pão de Queijo 
requer de R$ 70 mil a R$ 170 mil para instalação e a rede pretende abrir mais cinco lojas no Rio. 
Seguindo a mesma tendência empreendedora, o administrador de empresas André Moreira Lima 
abriu seu primeiro negócio no ano passado, aos 23 anos. 
 
Desistiu de fazer carreira como profissional de marketing de uma grande empresa para gerir uma 
franquia da Camarão & Cia. Express, no Shopping Via Parque, em dezembro passado. "Trabalhava 
como trainee de marketing, de 8h até me acabar. Aquilo não era para mim", conta Lima. O 
negócio próprio trouxe qualidade de vida e satisfação, mas só funcionou para Claudia e Lima 
porque tinham perfil empreendedor. 
 
Embora o mercado de trabalho esteja retraído e muitos empreendedores busquem os negócios 
próprios por necessidade, características pessoais fazem diferença. O professor Francisco Barone, 
coordenador do Small, programa voltado para pequenos negócios da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Ebape/FGV), explica que a 
vontade de construir é determinante. 
 
- O sucesso depende da combinação do perfil empreendedor com capacitação em gestão - resume 
Barone. Até porque, ser patrão exige trabalho. Hoje, Lima chega a trabalhar de 7h30m às 21h e 
confessa que não imaginava que a rotina seria tão árdua. "Mas trabalho com outro espírito, pois 
estou trabalhando para mim", explica. A Camarão & Cia. está com oito unidades no Estado e 
pretende abrir mais cinco, inclusive em pontos comerciais de rua. 
 
A franquia exige R$ 200 mil, sem o ponto comercial. O capital veio do pai de Lima e de um amigo 
da família, que entrou como sócio investidor. "Fiz pesquisa, pois sabia das dificuldades de investir 
num negócio próprio. O franchising dá mais segurança", acredita o empresário. 
 
A maior carga de trabalho, contudo, não é a única diferença do negócio próprio e a vida 
executiva. Gerindo a própria empresa, as responsabilidades aumentam. "Os funcionários precisam 
receber em dia pois suas famílias dependem deles", diz Claudia, franqueada da Casa do Pão de 
Queijo. Já o contabilista Carlos Alberto Vieira investiu numa franquia da Microlins em busca de 
mais liberdade. No último ano da faculdade, trabalhava num escritório de contabilidade. "Vi que 
meu crescimento profissional estaria limitado. Sempre quis ter um negócio próprio", diz o 
franqueado, há dois anos na rede e partindo para a terceira unidade, cujo investimento vai de R$ 
65 mil a R$ 215 mil, sem o ponto comercial. 



 
Não é apenas no franchising, porém, que estão as oportunidades para quem quer empreender no 
início da carreira. Cada um dos três sócios da agência de comunicação A Resistência, criada em 
2004, trabalhou cerca de quatro anos nas áreas de comunicação, marketing e tecnologia. "A idéia 
surgiu quando identificamos, até mesmo como clientes, uma oportunidade pouco explorada", 
conta Bruno Rodrigues, um dos sócios. 
 
A Resistência desenvolve estratégia e ações de comunicação "no media". Ou seja, usando 
ferramentas como design corporativo, marketing direto e promocional, eventos e comunicação 
institucional, sem usar veículos tradicionais, como TV e jornais. Investiram R$ 20 mil, com 
recursos gerados pela própria empresa, que começou em casa. "Em uma grande corporação, 
desenvolveria meu trabalho, mas à frente do próprio negócio, dependemos apenas de nossa 
capacidade e não precisamos seguir verdades de outros com as quais, eventualmente, não 
concordamos", completa. 
 
Perfil  
 
>Juventude - recém-saídos da faculdade ou com passagens de poucos anos pelo mercado de 
trabalho, eles costumam ter entre 25 e 30 anos 
 
>> Pró-atividade - não gostam de ficar paradas e correm atrás de seus objetivos 
 
>> Idealismo - acreditam no negócio e vendem suas idéias para construir seu próprio caminho 
 
>> Liberdade - se sentem livres para experimentar seus caminhos, sem seguir modelos como 
numa grande empresa 
 
>> Flexibilidade - embora quase sempre trabalhem mais à frente de seu negócio do que num 
emprego formal, os empreendedores gostam da flexibilidade de montarem seus horários, tendo, 
portanto, mais qualidade de vida 
 
>> Apetite pelo risco - não são acomodados e estão dispostos a correr riscos para realizar o 
sonho do negócio próprio 
 
>> Rapidez - vêem no negócio próprio a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente 
mais rapidamente do que seguindo uma carreira numa empresa 
 
>> Segurança - embora o emprego formal seja visto por muitos como alternativa mais segura, 
diante de demissões em massa, alguns empreendedores sentem mais segurança no negócio 
próprio, cujo destino é controlado mais de perto  
 
 
Universidades formam empreendedores 
 
Empresas júnior e incubadoras de empresas nas universidades são celeiros de empreendedores 
em potencial. A Ntime nasceu na Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), onde seus cinco 
primeiros sócios se conheceram. Hoje, a empresa, com cinco anos, tem 35 funcionários, 
desenvolve jogos eletrônicos para todas as operadores de celular do País e faturou, no ano 
passado, R$ 3 milhões. 
 
Os primeiros passos no mercado foram no Instituto Gênesis, incubadora da PUC-Rio. "Começamos 
num sala de 12 metros quadrados", lembra Rafael Duton, um dos sócios. Com formação em 
engenharia, Duton participou da criação da empresa júnior da universidade. "Senti a gratificação 
de construir algo", lembra. 
 



- Tive outras oportunidades no mercado, mas não quis seguir o sonho de outros. Construir o 
próprio caminho é mais gratificante - resume Duton, hoje com 28 anos. O investimento inicial da 
Ntime, R$ 15 mil, veio de economias dos sócios. Logo depois,mais R$ 150 mil foram apo rtados, 
com reforço de prêmios do Sebrae e Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Com investimento de R$ 15 mil também é possível abrir uma empresa de pesquisa de mercado, 
caminho seguido por outros quatro ex-participantes da empresa júnior da PUC-Rio. Nesta 
segunda-feira, a Pointer começa suas atividades: interpretação dos dados obtidos nas pesquisas. 
Pedro Brasil, um dos quatro sócios, é engenheiro e administrador. "O negócio próprio traz retorno 
financeiro, controle de nossos destinos e liberdade de fazer o que acreditamos", explica Brasil. 
 
Raio X Camarão & Cia. Express  
 
Negócio: fast food com pratos a base de camarão 
 
Investimento inicial: R$ 200 mil 
 
Taxa de franquia: de R$ 30 mil a R$ 40 mil (inclusa no investimento inicial) 
 
Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil 
 
Margem de lucro sugerida: não divulga 
 
Número de funcionários: 15 
 
Área: de 30 a 50 metros quadrados 
 
Risco: médio, pois depende de uma boa escolha do ponto comercial 
 
Microlins 
Negócio: capacitação profissional 
Investimento inicial: de R$ 65 mil a R$ 215 mil 
Taxa de franquia: de R$ 15 mil a R$ 55 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 8% sobre o faturamento bruto 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto 
Faturamento médio mensal: R$ 40 mil 
Margem de lucro sugerida: não divulga 
Número de funcionários: a partir de 5 
Área: de 300 metros quadrados 
Risco: médio, pois a procura dos alunos depende de ações de comunicação  
Casa do Pão de Queijo 
Investimento inicial: R$ 70 mil a R$ 170 mil 
Taxa de franquia: até R$ 35 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 3% sobre o faturamento bruto 
Taxa de publicidade: 3% sobre o faturamento bruto 
Faturamento médio mensal: R$ 35 mil 
Margem de lucro sugerida: de 15% a 20% sobre o faturamento bruto 
Número de funcionários: 6 Área: de 10 a 20 metros quadrados (mínima) 
Risco: médio, pois depende de uma boa escolha do ponto comercial  
 
Empresa de pesquisa de mercado (própria) 



Investimento inicial: a partir de R$ 15 mil 
Faturamento médio mensal e margem de lucro sugerida: não divulga 
Número de funcionários: 4 Área: 10 metros quadrados 
Risco: alto, pela dificuldade na formação de clientela, que depende de credibilidade  
 
Desenvolvedor de softwares (próprio) 
Investimento inicial: R$ 15 mil 
Faturamento médio mensal: R$ 175 mil (nos últimos dois anos) 
Margem de lucro sugerida: não divulga 
Número de funcionários: 35 Área: 12 metros quadrados Risco: 
Baixo, pois a única premissa é a capacidade de desenvolver produtos  
 
Agência de comunicação (própria) 
Investimento inicial: R$ 20 mil 
Faturamento médio mensal e margem de lucro sugerida: não divulga 
Número de funcionários: 3 Área: 30 metros quadrado 
Risco: alto, pois novas empresas podem ter dificuldade na formação de clientela, que depende de 
uma grande diferencial  
Fonte: empresas e Márcio Rolla, consultor do Senac-Rio (risco)  
 
SERVIÇO 
 
A Resistência, 2438-4416 
Camarão & Cia, 0xx-81-3465-6668 
Casa do Pão de Queijo, 0xx-11-3897-4700 
Microlins, 0xx-17-3216-8700 Ntime, 2542-6050 ou www.ntime.com.br Pointer, 2215-5122 
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