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O que você quer ser quando crescer? Médico, engenheiro ou jornalista? "Eu quero 
ser empresária", respondeu Aline, que aos 16 anos montou sua primeira empresa, 
de venda de sistemas de gestão para academias de ginástica. Hoje, aos 28 anos, 
Aline D'Alessandro é diretora executiva da Ideline Informática. Não são poucos os 
que descobrem cedo a vontade de ser empreendedor, mas as dificuldades para 
montar e manter o primeiro negócio são ainda mais comuns entre os jovens que 
têm uma idéia na cabeça mas não sabem como começar. Manter uma rede de 
relacionamento, enfrentar o preconceito pelo fato de ser novo e juntar-se a alguma 
entidade para a troca de experiência são as dicas de quem já ultrapassou estas 
barreiras, mas que ainda mantém vivo o espírito empreendedor. 
 
A Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) agrega mais de 10 mil 
jovens empresários em todo o País que decidiram enfrentar as barreiras 
econômicas, a burocracia, a carga tributária e a falta de credibilidade para investir 
em negócio próprio e gerenciar suas carreiras. Para Doreni Caramori Júnior, 
presidente da Conaje, o ambiente no Brasil não é propício para a abertura de novas 
empresas, já que a taxa de juros, a carga tributária e a burocracia são grandes 
entraves. Ele aponta também que não existe uma cultura empreendedora no País 
porque as pessoas crescem coma vontade de ser empregados e não ser 
empresário. Neste sentido, a Conaje estimula os jovens a buscar oportunidades e 
divulga práticas que fortaleçam a disseminação de novos e sólidos negócios no 
País. 
 
capacitação e preparação antes de abrir a empresa  
"Nós trabalhamos em três frentes: a capacitação e preparação para o negócio 
próprio, a rede de relacionamentos entre os jovens empresários e a 
representatividade, que é a disseminação das políticas públicas para geração de 
empresas sem as dificuldades, em comum, encontradas pelos jovens", diz Caramori 
Júnior. Aos 25 anos, ele é sócio-proprietário da Alliance, empresa de eventos, e 
recomenda aos jovens de procurar pessoas com interesses iguais para aumentar a 
rede de relacionamento e participar de alguma entidade, seja local, estadual ou 
nacional. Foi o que Aline D"Alessandro fez em Brasília, associando-se ao Comitê dos 
Jovens Empresários (CJE) em 2000. Hoje a empreendedora é vice-presidente da 
entidade, além de ser conselheira da Conaje no Distrito Federal. 
 
 
Alessandra revela que nem só de boa vontade o jovem pode vencer. "A inspiração 
representa 1%, enquanto a transpiração 99%. É preciso muita garra, ainda mais no 
meu caso, jovem e mulher. Eu recebi o prêmio Êxito Empresarial do Sebrae como 
melhor empresa da região e o troféu de mulher empreendedora 2005. Preparar-se 
para os obstáculos para colocar as idéias em prática é fundamental", diz Aline. A 
Ideline Informática, empresa de tecnologia voltada para o controle de acesso físico, 
ponto eletrônico e identificação, cujo foco é o controle de acesso e segurança da 
informação, está há 10 anos no mercado, ou seja, a menina que com 16 anos 
vendia sistema de gestão para academias, aos 18 já tinha uma empresa. 
 
 
dificuldades são comuns entre jovens empresários  
As dificuldades são comuns entre os jovens empreendedores. No Rio de Janeiro, 
Vanessa Rouvier, diz que não é fácil enfrentar o preconceito. "Quando o jovem 
resolve empreender pela primeira vez não é só a idade que conta. As questões 
burocráticas, a falta de iniciativa do governo e o preconceito das pessoas nas 
reuniões mostram a falta de credibilidade", desabafa. A empresária há cinco anos é 
sócia do pai na Auditaffe Auditores, empresa de auditoria com mais de 30 anos no 



mercado. Logo que se formou em Comunicação Social, Vanessa montou uma 
assessoria de comunicação, mas não gostou do ramo e foi trabalhar na empresa da 
família. Assim como Aline de Brasília, a empresária procurou uma associação local 
para ajudá-la. No caso, o Conselho de Jovens Empresários (Conjove), no Rio de 
Janeiro.  
 
Ter conhecimento do mercado que irá atuar é outro fator que pode fazer a 
diferença quando o jovem abre uma empresa. Em São Paulo, João Vianna conhecia 
bem a área de cosméticos porque trabalhava na Natura, no setor de 
comercialização. "Há dois anos, decidi investir na Parallèle Perfumes. Hoje temos 
26 lojas no Brasil, mas é difícil conseguir uma equipe que compartilhe a vontade de 
vencer ", diz. Aos 28 anos, ele busca se associar à Conaje e encontrar respostas 
para suas questões. O associativismo é o canal mais recomendado pelos jovens 
empresários. 
 
 
Conaje quer estreitar relações com outros países  
Em Florianópolis, o presidente da Conaje, Doreni Caramori, revela que os projetos 
para este ano indicam uma aproximação com os parlamentares para criar uma 
frente de trabalho para estimular o jovem empreendedor. Ele também conta que a 
Conjove está estreitando as suas relações internacionais. Tanto que foi realizada 
uma pesquisa, entre setembro e novembro de 2005, que apresenta o que tem sido 
feito em diversos países para incentivar a atividade empresarial entre o público 
jovem. A pesquisa, realizada pelo coordenador de Assuntos Internacionais da 
Confederação, Bernardo Meyer, detectou a existência de 17 organizações que 
apóiam e incentivam os jovens empreendedores no mundo. 
 
"Esta gestão da Conaje decidiu ter uma postura internacional agressiva. Queremos 
encontrar saídas para os problemas comuns aos jovens empreendedores no 
mundo, como a falta de associativismo e altos impostos que incidem sobre as 
empresas", diz Meyer. As ações desenvolvidas pelas associações internacionais 
pesquisadas vão desde o oferecimento de bolsas de estudos e a realização de 
eventos de capacitação até a assistência técnica e financeira a projetos. Um ponto 
em comum entre a maioria das instituições é a organização de atividades que 
estimulem o networking entre os participantes. 
 
A troca de informações é importante. "Na América Central o contato está em 
estágio inicial e a Conaje já serve como um exemplo a ser seguido por eles. Na 
Argentina não há um grande representante de empresas jovens e já nos 
propuseram um primeiro encontro. Na China, uma das associações mostra uma 
relação inusitada, já que há um apoio de um dos partidos comunistas. Estamos 
vendendo positivamente a imagem do Brasil no mundo", completa Meyer. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 28-29, jan. 2006, p. B-18. 


