
A formação do jovem empreendedor 
 
O Brasil, hoje, discute mais e mais como promover o empreendedorismo no País, como apoiar 
novos empreendimentos, como formar jovens empreendedores, para estimular a expansão das 
pequena e média empresas. Os novos tempos indicam que é necessário formar jovens com novos 
paradigmas empresariais, que tenham competência e criatividade para desenvolver 
empreendimentos de sucesso.  
 
É ponto pacífico a necessidade de formar pessoas com atitude pró-ativa para pesquisar novas 
oportunidades, criar o próprio espaço dentro do mercado, descobrir novas formas de aplicar as 
próprias competências na geração de resultados. Como se forma esse jovem empreendedor? Que 
habilidades, que competências, que sistema de valores se deve desenvolver nele? Gostaria de 
destacar alguns fatores-chave que devem nortear essa formação empreendedora.  
 
É importante que o jovem que inicia sua formação profissional e quer seguir o caminho do 
empreendedorismo observe a existência destes fatores nas instituições educativas que escolher. 
Em primeiro lugar, o sistema educativo deve promover a atitude empreendedora, a criatividade e 
a inovação. Seja por disciplinas específicas voltadas para essas competências, seja como tema 
transversal ou filosofia que impregna todo o processo educativo.  
 
Essas competências se desenvolvem melhor em metodologias construtivistas de ensino, nas quais 
o aluno é levado a buscar suas próprias respostas e constrói ativamente sua base de 
conhecimentos. O contrário disso seria a Pedagogia conservadora, majoritariamente transmissiva, 
onde o aluno deve apenas ouvir, decorar, cumprir tarefas e onde se reforçam, especialmente, as 
posturas passivas e acomodadas.  
 
A segunda questão fundamental diz respeito ao sistema de valores. Nossa sociedade não pode 
mais se dar ao luxo de produzir empreendedores preocupados apenas em maximizar sua riqueza, 
prontos a exaurir os recursos do Planeta ou desrespeitar clientes, funcionários, sociedade. O 
empreendedor moderno deve entender seu papel de transformador do entorno e construtor do 
futuro. Deve lutar para melhorar a qualidade de vida dos clientes, através da oferta de produtos e 
serviços de qualidade, estabelecendo relações de trabalho dignas com seus funcionários, 
fornecedores e demais stakeholders, cuidando da preservação dos recursos do Planeta e do 
equilíbrio natural. Isso implica consciência ética como profissional, empresário e cidadão.  
 
O jovem empreendedor deve ter a visão política para se unir e lutar junto ao Governo por 
melhores condições de trabalho e competição. Comparado aos países desenvolvidos, o Brasil 
pouco oferece a seus empresários menores, em termos de política tributária, infra-estrutura de 
produção, linhas de financiamento diferenciadas. O empreendedor tem que aprender a organizar-
se para interferir nos rumos do País, fazendo da defesa de seus interesses uma prática constante.  
 
Outra questão fundamental a observar é que a universidade é um ambiente mais propício à 
formação empreendedora do que as faculdades ou instituições de ensino focadas apenas em uma 
área do conhecimento.  
 
Escolas de negócios poderão formar excelentes gestores de empresas, mas terão chances 
menores de formar empresários de sucesso. Na universidade, o jovem poderá ter contato com 
diferentes áreas do conhecimento, tendo uma formação mais abrangente e multidisciplinar.  
 
Além disso, é provável que, no período de formação superior, ele conheça sócios para futuros 
empreendimentos. Numa universidade, poderá interagir com jovens de formações 
complementares à sua. As jovens empresas de sucesso são, em grande parte, formadas por 
sócios com competências heterogêneas: por exemplo, dois engenheiros, um administrador, um 
comunicador.  
 



Mas o grande benefício da universidade está relacionado ao tipo de empresa que o Brasil precisa 
gerar, para promover o crescimento econômico e a inserção competitiva no mercado 
internacional, questão esta vinculada ao avanço tecnológico. É fundamental desenvolver alta 
tecnologia, produtos inovadores e de maior valor agregado, que se possam inserir no mercado 
global em igualdade de condições e que melhorem a competitividade da indústria brasileira como 
um todo.  
 
Estes produtos com alto grau de conteúdo tecnológico e inovação têm grande probabilidade de 
surgir nos centros de pesquisa de universidades.  
 
As incubadoras, neste caso, cumprem seu papel primordial de transferir ao mercado, através de 
novas empresas, as inovações desenvolvidas em seus centros de pesquisa.  
 
Isso explica o grande sucesso das incubadoras de empresas vinculadas a universidades, que são 
fortes produtoras de conhecimento e tecnologia, com centros de pesquisa dinâmicos, como a 
Unicamp, a USP, a UFRJ e a PUC-Rio, cujas incubadoras e empresas-membros se destacam pelos 
inúmeros prêmios recebidos e pela alta taxa de sucesso das empresas geradas, tanto no Brasil 
como no exterior.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 jun. 2003. 


