
Um parque para apoiar os talentos 
 
Jovens que pretendem abrir empresa própria terão centro de orientação e apoio em Brasília. 
Como forma de abrir as portas aos jovens com talento e iniciativa para os negócios, está saindo 
do papel uma pioneira instituição. Trata-se do Parque do Talento Empreendedor, a ser instalado 
em Brasília, projeto da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), entidade 
dedicada à formação de novas lideranças empresariais. O investimento, de US$ 24,5 milhões será 
bancado por instituições governamentais, empresariais e acadêmicas, entre outras.  
 
O terreno para o parque já está reservado, às margens do lago Paranoá, a um quilômetro do 
Palácio da Alvorada. "O governo do Distrito Federal cedeu-nos uma área nobre para oferecer aos 
jovens brasilienses um estímulo, uma perspectiva", diz Marcus Abdo Hadade, presidente eleito da 
Conaje, que será empossado amanhã.  
 
As razões do governo em apoiar a iniciativa, ele explica, é que, apesar de razoavelmente 
ocupados – 81% estudam ou trabalham ou fazem as duas coisas ao mesmo tempo – os jovens 
brasilienses, principalmente os de classe média, têm fama nacional pela violência.  
 
"Há uma bomba-relógio social no Brasil que precisa ser desarmada", alerta Hadade. "Temos 61 
milhões de jovens entre 15 e 34 anos, com indicadores educacionais fracos em termos de ensino 
técnico e superior; um mercado de trabalho sem condições de oferecer os postos de trabalho que 
a juventude precisa e uma previdência social deficitária".  
 
Com o projeto de Brasília, a Conaje pretende potencializar o empreendedorismo brasileiro, diz 
Hadade. Há vasto campo para isso. Pesquisa anual do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – 
parceria da London School of Economics e do Babson College, de Wellesley, Massachusetts (EUA) 
– dá conta que, entre 37 países, o Brasil é o quarto em número de empresários: 13,5% da 
população têm negócio próprio. Isso significa 14,4 milhões de pessoas.  
 
Em 1999, na primeira pesquisa (realizada em 21 nações), o País ocupava o primeiro lugar no 
ranking, embora com participação relativa menor, de 12,3%.  
 
Esses números favoráveis esbarram, no entanto, numa dura realidade. Segundo o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 32% das empresas brasileiras 
fecham as portas antes de completar um ano e 56% terminam o segundo ano. "Muitas vezes por 
falta de orientação ao iniciante, tanto em termos de infra-estrutura quanto em pesquisa de 
mercado", afirma Hadade. "É essa orientação que pretendemos fornecer".  
 
O projeto do Parque do Talento Empreendedor é do arquiteto Oscar Niemeyer, que concebeu a 
instalação em três unidades. O Pavilhão da Inspiração pretende estimular o interesse da 
juventude para o empreendedorismo, com a apresentação de oportunidades de negócios por meio 
de exposições, feiras e outros eventos.  
 
No Pavilhão da Criação, o interessado encontrará orientação quanto à criação de sua empresa, 
com análise de mercado e planejamento de negócio. Para esse pavilhão está prevista a instalação 
de balcões de atendimento e oficinas de trabalho para que o novato conheça os agentes 
financeiros, clientes, concorrentes, fornecedores e outros agentes de mercado.  
 
O Pavilhão da Evolução prestará serviços, gratuitos ou pagos, aos empreendedores: acesso a 
salas de trabalho, internet, cursos de gerenciamento, entre outras atividades.  
 
Para financiar a manutenção do parque, a Conaje, calcula que serão necessários US$ 10,5 milhões 
nos primeiros tempos, até que se consiga a auto-suficiência.  
 



Segundo Hadade, a origem da Conaje está no fomento de lideranças. Fundada em 1998, atua 
com o Sebrae no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Distrito Federal, 
Piauí e Rio Grande do Norte. Conta com cerca de 7 mil filiados, ligados a organizações 
empresariais.  
 
"Eu mesmo sou diretor da Associação Comercial de São Paulo, enquanto Eduardo Diogo, o 
primeiro presidente da Conaje, de quem sou sucessor, veio da Federação das Associações dos 
Jovens Empresários do Ceará, trazendo, para o âmbito nacional, o programa Empreendente, para 
incentivar o empreendedorismo e, posteriormente, a interiorização do movimento, adotado 
naquele estado".  
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