
Incentivo à vocação empreendedora 
 
Jovens de 18 a 30 anos - principalmente de baixa renda - com espírito empreendedor e idéias 
para abrir seu próprio negócio são o público-alvo do Iniciativa Jovem, programa desenvolvido pelo 
Grupo Shell. Por meio de um sistema de oportunidades, o programa oferece treinamento vivencial 
em plano de negócio; assessoria e apoio técnico de vários especialistas; orientação de 
profissionais e voluntários; prêmio aos melhores projetos; atestado de viabilidade; crédito e 
incubadora. As inscrições ficam abertas durante o ano inteiro. 
 
- Incentivar o jovem a abrir seu próprio negócio é uma forma de colocá-lo no mercado de 
trabalho. O principal problema não é a questão da capacitação, e sim do dinheiro. Os bancos não 
costumam encarar esse público como potenciais empresários. Os jovens sabem como fazer, mas 
não têm instrumentos para isso - explicou Liane Marcondes, diretora-executiva da Dialog, 
organização responsável pela implementação da Incubadora Iniciativa Jovem. 
 
Os beneficiados na última turma do programa tiveram a oportunidade de expor seus projetos e 
fecharem negócios ontem, na segunda edição da Vitrine de Negócios, realizada na sede da 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Foram 46 empreendedores 
mostrando seus projetos no evento, com os negócios divididos em praças temáticas de 
gastronomia, saúde, organizações nãoo-governamentais (ONGs), arte e cultura, comunicação e 
serviço, além de um espaço específico para os incubados. No ano passado participaram do evento 
12 jovens. 
 
Além dos estandes, o público que compareceu ao evento pôde ver de perto o que os jovens estão 
produzindo. Os empreendedores tiveram um espaço para mostrar produtos e apresentar 
performances e, por meio de contatos, puderam encaminhar parcerias e fechar negócios com 
investidores.  
 
Incubadoras 
 
Paralelamente ao evento aconteceu o 2º Fórum de Inserção Social do Jovem: Incubadoras e 
Desenvolvimento Local, realizado em parceria com o Sebrae-RJ. Foram discutidas, entre outras 
questões, as políticas de suporte ao jovem e a importância de incubadoras que fomentem novos 
empreendedores e atuem na mobilização e criação de uma rede de atividades econômicas e 
sociais integradas na região, como forma de potencializar os empreendimentos e a comunidade. 
 
O programa Iniciativa Jovem foi desenvolvido e implantado em parceria com a Dialog - Educação, 
Tecnologia e Desenvolvimento. Todo o processo é gratuito e centrado na promoção da cultura 
empreendedora de forma sustentável, possibilitando a criação de negócios viáveis e com 
responsabilidade social. (Thiene Barreto) 
 
SERVIÇO 
Iniciativa Jovem, www.iniciativajovem.org.br 
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