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A Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje) anunciou ontem, no Palácio das 
Convenções do Anhembi, em São Paulo, a construção do Parque Talento Empreendedor, uma 
iniciativa para fomentar a educação na área de negócios. O local vai funcionar dentro da Casa de 
Detenção de São Paulo e deve abrir as portas em dezembro próximo. Serão investidos R$ 2 
milhões na empreitada, sendo R$ 146 mil dos cofres do governo de estado. O projeto tem 
parceria com a Secretaria de Estado da Juventude.  
 
O anúncio foi feito durante a abertura do 10º Congresso Mundial de Jovens Empreendedores, o 
primeiro realizado na América do Sul. "O dinheiro necessário deve ser captado em três meses", 
garante o presidente do Conaje, Doreni Caramori Júnior. "Temos duas empresas interessadas em 
investir no projeto, e uma delas garantiu que se o parque paulista der certo haverá colaboração 
para a construção de um parque similar em outros os estados brasileiros". 
 
Jovens  
 
Caramori explica que, apesar do nome, o local não irá atender apenas os jovens. "Queremos 
ajudar quem resolveu ser empreendedor, independente da idade", diz o executivo. Ele aponta 
como um grande problema da educação brasileira a falta da cultura empreendedora. "Somos 
educados para ser empregados". 
 
Para mudar esse cenário, a idéia é fornecer todos os subsídios necessários para a criação e o 
desenvolvimento de novas empresas. A meta é atender gratuitamente 5 mil pessoas por mês. 
Nesse sentido, o Parque do Talento Empreendedor será dividido em áreas.  
 
Na primeira, chamada de Pavilhão da Inspiração, serão mostradas histórias de empresas e de 
seus criadores, além de serem oferecidos cursos, palestras e equipamentos multimídia para 
incentivar o empreendedorismo. No Pavilhão da Criação as idéias serão transformadas em 
projetos de negócios. Isso será feito através da disponibilização de informações para a 
comunidade e desenvolvimento de atividades específicas para cada área de competência.  
 
O terceiro espaço será conhecido como Pavilhão da Evolução, destinado aos empreendedores que 
já possuem suas empresas. "Teremos cursos de técnica de gestão em recursos humanos e 
marketing, vendas e oficinas de habilidades", diz. Esse setor do parque poderá, inclusive, oferecer 
cursos de pós-graduação. 
 
O novo parque terá também espaços de exposição e comercialização de produtos, salas 
empresariais, mini-auditórios e centrais de atendimento onde instituições governamentais e 
privadas disponibilizarão informações aos empreendedores. 
 
O evento contou com a presença do governador Geraldo Alckmin. Trata-se da primeira aparição 
pública após a oficialização de sua candidatura à Presidência da República pelo PSDB. Na ocasião, 
o tucano e o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Guilherme Afif Domingos, 
receberam prêmios de empreendedorismo.  
 
Entregues pelo Chief Executive Officer (CEO) da World Trade University e secretário geral do 
congresso Sujit Chowdhury, Alckmin foi premiado com o "Accountability and Inspiration 
Leadership Award", enquanto Afif Domingos recebeu o "Life Time Achievement Award". 
 
Sebrae e Conaje investem em capacitação 
 
O Sebrae e a Conaje firmaram no ano passado parceria no sentido de preparar e capacitar jovens.  



É o Programa Empreendente (união das palavras empreendedor e competente), cujo objetivo é 
fortalecer os movimentos de jovens empresários no País e fomentar a criação de associações de 
jovens empresários em estados que ainda não possuem. 
 
O projeto também visa incutir o associativismo e incentivar o caminho do empreendedorismo, 
além de estimular a formação de novas lideranças. Pelo programa, os empresários são 
capacitados em três cursos do Sebrae - Empretec, Aprender a Empreender e Liderança 
Empresarial. 
 
A Conaje possui representantes em 14 estados brasileiros e a idéia é que com o Programa, a 
Confederação implante associações em outras 13 unidades da Federação. A meta é que o número 
de associados chegue a 14 mil em cinco anos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 mar. 2006, Seu Negócio, p. B-20. 
 


