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Resumo: O presente estudo é resultado de pesquisa realizada no município de São João Del 
Rei (MG) e expõe algumas definições sobre empreendedorismo em geral e específico dos 
jovens na faixa etária compreendida entre 18 e 34 anos. Tal estudo se fez diante da crescente 
relevância dada ao processo de geração de novos negócios, de renda e riqueza, em que os 
jovens, detentores de grande capacidade de inovação, têm se tornado os principais 
protagonistas. O documento traz ainda, os principais achados referentes ao perfil dos jovens 
empreendedores do município, traçados a partir de aspectos demográficos, socioeconômicos 
e motivacionais. Para a análise dos dados são feitas algumas comparações com resultados 
obtidos no Relatório Executivo 2005 do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) – órgão 
que monitora o empreendedorismo mundial. 
Palavras-chave: Empreendedorismo Juvenil; Inovação; Criatividade. 

1. Introdução 

A globalização tem feito surgir vários fenômenos econômicos, como por exemplo, a 
crescente escassez de postos de trabalho. Tal escassez tem se efetivado pela crescente 
inovação tecnológica e sua aplicação nas empresas dos vários setores da economia, pela 
exigibilidade cada vez maior de especialização de recursos humanos, entre outros. (DEDECA, 
1998; POCHAMAN, 2000; SACHS, 2003) 

É nesse contexto dinâmico que surge a figura do entrepreneur, traduzido no português 
como empreendedor. Na definição de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) apud Pastro 
(2001), “empreendedor é alguém que faz novas combinações de elementos, introduzindo 
novos produtos ou processos, identificando novos mercados de exportação ou fontes de 
suprimento, criando novos tipos de organização”. Diante dessa e de outras visões de alguns 
estudiosos poderíamos defini-lo como o indivíduo que a partir da observação de uma 
oportunidade, cria um novo produto, inova outros já existentes ou aperfeiçoa o processo 
produtivo, tornando-o mais eficiente e gerando renda e riqueza na localidade onde está 
inserido. 

O GEM (Global Entrepeneurship Monitor) – órgão que monitora as taxas de 
empreendedorismo em todo o mundo – aponta, há vários anos, os jovens na faixa de 18 a 35 
anos como responsáveis pela maior taxa empreendedora quando se analisa o 
empreendedorismo por faixas etárias. O relatório GEM 2005 no Brasil aponta cerca de 28% 
dos empreendedores como participantes dessa faixa etária. Tal fato deve-se, em partes, no 
nosso entendimento, à diminuição de postos de trabalho já citada, por serem dotados de um 
“espírito” mais aventureiro e ainda, por apresentarem-se muito criativos e visionários. 

Campos (2003), ao discutir processos de desenvolvimento local aponta algumas 
referências estratégicas a ancorar ações e, dentre elas, ressalta que o “Empreendedorismo 
Juvenil implica em estimular e promover uma educação que permita aos adolescentes se 
transformarem em empresários dos seus conhecimentos, responsáveis pelo seu próprio 
destino. Isso pressupõe: identificar as vocações da microrregião que permitam realizar o 
potencial de seus adolescentes; estimular as forças da microrregião para que tornem 
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produtiva essa vocação, criando e dinamizando cadeias produtivas viáveis, pouco exigentes 
em termos de capital e intensivas em trabalho, estimulando o surgimento de novos negócios”.  

O presente trabalho traz então uma análise do resultado de pesquisa realizada com 
jovens empreendedores no município de São João Del Rei (MG) e expõe os principais 
achados com vista a traçar o perfil dos mesmos e o de suas empresas, descobrir suas 
principais motivações, dificuldades e desafios, seja na criação ou no comando de suas 
empresas. A pesquisa se fez necessária diante da relevância e responsabilidade assumidas na 
geração de seus próprios empregos e de riqueza para a comunidade na qual estão inseridos. 

 

2. Considerações metodológicas 
 A pesquisa com os jovens empreendedores realizou-se com propósito de se investigar 
e explorar um campo de estudo até então não explorado no município de São João Del Rei, 
tendo transcorrido conforme o proposto e esperado no projeto, sem haver grandes variações.  

Para esse tipo de pesquisa, conforme Goulart (2002), foi utilizado o estudo 
exploratório, tendo, fundamentalmente, o objetivo de desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e idéias, visando à formulação de problemas mais precisos e hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores. Assim, a abordagem metodológica do presente trabalho, de cunho 
eminentemente exploratório, se deu a partir de entrevistas com jovens empreendedores no 
município de São João Del Rei (MG), num total de 25, e o critério amostral adotado foi o não 
probabilístico por acessibilidade.  

O contato dos entrevistados foi realizado por meio de listas com contatos de 
empresários fornecidas pela Associação Comercial e Industrial da cidade de São João Del Rei 
e pelo Sebrae local. Além disso, contatos foram adquiridos por meio dos jovens que iam 
sendo entrevistados, através de indicações de amigos e parentes, que como tais, se 
encontravam na posição de jovens empreendedores. Foram efetuadas entrevistas pessoais com 
questionário de perguntas fechadas e algumas abertas a partir de uma combinação dos 
enfoques quantitativo e qualitativo, na medida em que, esse método tem-se revelado como um 
dos mais eficientes para estudos exploratórios/descritivos, e a faixa etária focalizada foi a de 
18 a 34 anos seguindo as duas primeiras faixas adotadas no GEM Report. 

Um dos fatores mais notáveis no decorrer das entrevistas foi o acúmulo de funções de 
tais jovens em seus empreendimentos, o que os leva a sacrificar seus dias e outras atividades 
que gostariam de desenvolver, tais como: passar tempo com a família e amigos, férias e 
viagens. O apego aos afazeres os torna tremendamente ocupados, o que tornou difícil a 
marcação das entrevistas e suas posteriores realizações, havendo alguns casos em que 
raramente se encontravam tais empreendedores, seja, simplesmente, para marcar a entrevista 
ou realizá-la. 

Chama-se a atenção para situações inusitadas notadas na pesquisa de campo como, por 
exemplo, situações que aconteceram no decorrer de certas entrevistas em que os jovens 
empresários precisavam interrompê-las para resolver eventuais problemas que surgiam ou 
atenderem a telefonemas, clientes e funcionários. De certa forma, tal fato contribuiu para uma 
melhor observação do ambiente e das atividades desenvolvidas por eles. Enquanto se 
aguardava para a realização ou continuidade das entrevistas, pôde-se ter oportunidade de 
analisar bem de perto o dia-a-dia dos mesmos. Tais observações trouxeram enriquecimento 
para a pesquisa por permitir que se analisasse na prática – “ao vivo” – o dia-a-dia de um 
jovem empreendedor, o que ele faz ou como se esforça para dar vida a seus empreendimentos. 
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3. Empreendedorismo juvenil 

A constante transformação das organizações, a extinção crescente de postos de 
trabalho e a instabilidade econômica de muitos países têm dado espaço à criatividade de 
vários agentes que entram em cena com propósito de mudar seus cenários econômicos com 
inovação e habilidade de lidar com riscos. A criatividade e a capacidade de inovar se tornaram 
umas das principais características qualificadoras desses personagens definidos com 
empreendedores, responsáveis pela criação de seus e de outros vários empregos e na geração 
de renda e riqueza. (CAMPOS, 2003) 

O empreendedor, como gestor inovador, tornou-se uma “chave” essencial na abertura 
de novos negócios, na adaptação das organizações às novas realidades do mercado 
concorrencial – demasiadamente mutável – e na satisfação de clientes cada vez mais exigentes 
e “antenados” às mudanças e aperfeiçoamento de produtos e serviços. (SACHS, 2003) 
Ao analisar o perfil dos empreendedores, muitos autores são unânimes em afirmar que aliada 
à criatividade estão fatores como a autoconfiança, motivação, independência para agir, 
capacidade de aceitar e aprender com os erros, coragem, audácia e desprendimento de medos 
para se “aventurar” por novos caminhos. Observadas tais características, pode-se dizer que o 
empreendedor precisa apresentar um “espírito jovem e desafiador”. (CAMPOS, 2003) 

O relatório GEM (Global Entrepeneurship Monitor) – maior e mais amplo estudo 
mundial na área de empreendedorismo – vêm confirmando a cada ano que os jovens possuem 
uma considerável representação nos dados gerais, apresentando muita condição para se 
tornarem empreendedores de si mesmos e de tal forma agirem na criação e implantação de 
novas empresas que contribuam de forma econômica, ambiental e socialmente para as nações. 
Os relatórios anuais de 2000 a 2005 apontam os jovens na faixa etária de 18 a 34 anos como 
os principais responsáveis pelas taxas de empreendedorismo dos países por ele pesquisados, 
sendo que quanto maior a idade, a partir dos 35 anos, menor o nível de empreendedorismo. 
O atual cenário econômico também contribui para a criação de novos empreendimentos 
liderados pelos jovens, visto que tem exigido disposição para lidar com incertezas e com a 
alta exigência do mercado consumidor. A mentalidade dos jovens com relação ao mercado de 
trabalho também evoluiu e, atualmente, tem se notado que os novos jovens que adentram 
nesse mercado têm se desprendido da antiga tradição de buscar traçar uma “carreira de 
sucesso nas grandes corporações empresariais”, gerando um novo fenômeno: a rápida 
passagem dos novos profissionais pelas empresas. Em um período de 2 a 3 anos esses 
profissionais executam seus trabalhos, aplicam inovações e logo mudam de empresas, 
“fugindo” da obsolescência profissional e resumindo sua passagem pelas empresas na 
realização de projetos definidos no momento da contratação ou gerados por eles no período 
em que se encontram nela. Deparamo-nos com novos perfis de jovens, os quais almejam 
participar ativamente do processo de construção de um empreendimento e se verem “livres” 
da situação de empregados. (POCHMAN, 2000; DEDECA, 1998) 

Ainda que trabalhem dentro de empresas já constituídas, os jovens, especialmente, têm 
sido estimulados a desenvolverem habilidades na criação de novos produtos que satisfaçam as 
necessidades atuais de seus clientes e novos processos que diminuam os custos de produção 
(comercialização ou prestação de serviços) e incrementem seus lucros, sendo conhecidos, 
nesse caso, como intraempreendedores. (CAMPOS, 2003) 

Há que se falar ainda dos jovens que se disponibilizam a continuar os negócios da 
família. Muitos deles se submetem à pressão de comandar empresas familiares e obterem 
resultados que satisfaçam às exigências dos pais e outros. As empresas familiares se tornam 
um grande desafio para os jovens, exigindo que se preocupem em manter uma certa tradição e 
os clientes conquistados há tempos e, concomitantemente, gerar condições para que se 
conquiste novos clientes e mercados. Dessa forma, deixam suas marcas nesses negócios e, 
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muitas vezes, obtêm êxito maior que de seus antigos gestores devido à enorme criatividade e 
capacidade de inovação. (OLIVEIRA, 2006) 

Conforme a literatura corrente e fundamentalmente em função da metodologia de 
pesquisa do GEM, com relação à motivação para empreender os empreendedores são 
classificados “por oportunidade” – aquele que identifica uma oportunidade de negócio e 
elabora um plano para alcançá-la – e “por necessidade” – como o próprio nome diz, aquele 
tangido pela falta de uma oportunidade ou pelo desemprego. E os jovens não fogem a essa 
regra. (SOUZA NETO, 2003) 

Ainda que seja em pequeno número, muitas iniciativas têm sido tomadas no Brasil e 
no mundo para incentivar os potenciais empreendedores. Ao se falar dos incentivos dados aos 
jovens pode-se dar como exemplo algumas universidades que têm se preocupado em 
incentivar seus alunos, estimulando-os a gerarem seus próprios negócios ao invés de 
encaminhá-los para a prestação de concursos ou para os trabalhos convencionais, promovendo 
uma eficiente educação empreendedora. (SOUZA & GUIMARÃES, 2005; SOUZA et al., 
2005) 

E por fim, outro exemplo a ser citado é o envolvimento das incubadoras de empresas 
dos diversos setores no estímulo e acompanhamento dos jovens quando da criação e do 
gerenciamento de seus empreendimentos, além da atuação nas “Empresas JRs”. Há ainda, 
agentes como o Sistema S (Sebrae, Senac, Senai, Senar) além de programas e políticas de 
alguns governos entre outros. 

 

4. O perfil do jovem empreendedor sãojoanense 

Diante da ausência de pesquisas e informações sobre empreendedorismo juvenil no 
município de São João Del Rei e da relevância do empreendedorismo no processo de 
construção de uma sociedade economicamente mais produtiva e geradora de renda e riqueza 
local, apresentaremos, como resultado do presente estudo exploratório, o perfil dos jovens 
empreendedores desse município e o de suas empresas, assim como suas principais 
motivações, dificuldades e desafios em suas jornadas empreendedoras. 

Entre os jovens entrevistados, a proporção da participação dos homens em relação às 
mulheres é de 66%. Tal resultado se parece com o obtido pelo relatório executivo do GEM 
2005 em que, no mundo, assim como no Brasil, os homens se mostram mais empreendedores 
que as mulheres, porém em proporções diferentes nele e nesse documento. No contexto dos 
jovens empreendedores sãojoanenses, dos homens, os solteiros são maioria com cerca de 
75%. Já as mulheres estão divididas na mesma proporção, de 50%, entre solteiras e casadas, 
conforme se analisa na tabela 1. 
TABELA 1 – Relação Entre as Variáveis: Estado Civil e Gênero 

Estado Civil 

Gênero
Masculino
Feminino
TOTAL

Solteiro(a) Casado(a) Separado(a)/
Divorciado(a)

viúvo(a) TOTAL

80,0% 66,7% 100% 0,0% 76,0% 
20,0% 33,3% 0,0% 0,0% 24,0% 
100% 100% 100% 0,0% 100%  

 
Do total de entrevistados, 64% não tem filhos, 28% tem apenas 1 e 8% tem 2, não 

sendo encontrados jovens com 3 ou mais filhos. Dos jovens que não têm filhos, 31% é 
formado por mulheres, porém interessa-nos mais observar que cerca de 83% das mulheres 
estão nessa situação. As jovens empreendedoras se diferenciam das demais mulheres que, 
tradicionalmente, passavam a vida cuidando de filhos e do lar. Hoje se mostram mais 
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independentes e fogem desta regra vigente até pouco tempo atrás em nossa sociedade. O 
estudo mostra que apenas 17% das mulheres empreendedoras na faixa de 18 a 34 anos tem 
filhos, mostrando que mesmo com alguns “impedimentos” como casamento e filhos, elas se 
dispõem a trilhar uma carreira profissional como empreendedoras. Tal fato se torna um tanto 
quanto inusitado, pois a decisão de empreender requer mais que a estipulação de uma carga 
horária para a execução de tarefas predefinidas, requer tempo e empenho para gerar idéias, 
inovar produtos, conquistar clientes e aumentar a lucratividade entre outros. Assim, elas 
“amontoam” tarefas e se sobrecarregam extremamente para conquistar seu espaço no 
mercado, priorizando, muitas vezes, as atividades na empresa e deixando em segundo plano, 
assim como os homens, o convívio familiar, atividades físicas e outras que gostariam de 
realizar. Essa realidade é expressa por um dos entrevistados, AHSJ, que disse: “A vida de 
empreendedor requer esforço e prioridade para as atividades na empresa, assim falta tempo 
para outras atividades fora dela, principalmente com a família”. Veja os dados na tabela 2. 

TABELA 2 – Relação Entre as Variáveis: Gênero e Número de Filhos 
Número de Filhos 

Gênero
Masculino
Feminino
TOTAL

Não tem 1 2 3 4 ou mais TOTAL

57,9% 36,8% 5,3% 0,0% 0,0% 100% 
83,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 100% 
64,0% 28,0% 8,0% 0,0% 0,0% 100%  

 

 A realização profissional, a nosso ver, pode se dar a partir da realização de sonhos e 
metas traçadas pelo empreendedor no momento da geração da idéia que originou o 
empreendimento. (DOLABELA, 1999) Tal realização pode ser considerada, a nosso ver, 
como um combustível ou fator motivacional para a continuidade do empreendimento. 

Quando perguntados sobre a realização profissional, os solteiros se mostraram menos 
satisfeitos que os casados e divorciados. Dos solteiros, cerca de 67% disse se considerar 
pouco ou razoavelmente realizado. Já no grupo dos casados, essa proporção se reduz para 
44% e no dos divorciados, 100%. Vale considerar que nenhum dos entrevistados disse ter 
ausência de realização. Veja a relação existente entre o estado civil e a auto-avaliação da 
realização profissional feita pelos entrevistados no gráfico 1. 
GRÁFICO 1 – Relação Entre as Variáveis: Estado Civil e Realização profissional 

Estado Civil x Realização Profissional

Solteiro(a)

13,3%

53,3%

33,3%

Casado(a)

11,1%
33,3%

55,6%

Separado(a)/Divorciado(a)

100,0%

Nada realizado Pouco realizado
Razoavelmente realizado Muito realizado

 
 

 O resultado, a nosso ver, pode ser conseqüência de um certo comodismo adquirido 
após o casamento. Os casados parecem se sentirem mais realizados ou se contentar mais que 
os solteiros em ter o empreendimento apenas como meio de “sustento” e não como um 
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trampolim para uma melhor situação financeira ou crescimento profissional. Alguns solteiros 
se mostraram mais dispostos a se arriscarem em seus empreendimentos citando desejos de 
abrirem filiais e/ou expandir os negócios para outros municípios e motivação para eventuais 
mudanças de cidade e modos atuais de vida. Diferentemente se comportaram os casados que 
alegam impedimentos e os relacionam, principalmente, aos cônjuges e filhos. 

A formação escolar/acadêmica se apresentou como grande contribuidora para que os 
jovens empreendedores do município criassem e/ou gerenciassem seus negócios. Os dados 
mostram que nenhum deles discorda da contribuição de sua formação na criação e/ou gestão 
do empreendimento, 80% acredita que ela contribui/contribuiu razoavelmente ou muito, 
conforme o gráfico 2. 
GRÁFICO 2 – Influência da Formação Educacional na Criação e/ou Gestão dos Empreendimentos 

Influência da Formação Educacional

Não 0,0% 

Pouco 20,0% 

Razoavelmente 44,0% 

Muito 36,0% 
 

 
A maior parte dos jovens encontra-se na faixa etária de 27 a 34 anos, correspondendo 

a 72% do total. Tal fato demonstra que semelhantemente ao resultado do relatório GEM 2005,  
verifica-se uma relação deste com o perfil dos jovens empreendedores do município. Um fato 
considerável é que a maior concentração desses jovens está na sub-faixa que vai dos 27 aos 29 
anos e corresponde a 36% do total dos entrevistados. Veja no gráfico 3. 
GRÁFICO 3 – Faixa Etária dos Jovens Empreendedores de 18 a 34 anos 

Faixa Etária

18 a 20 4,0% 

21 a 23 4,0% 

24 a 26 20,0% 

27 a 29 36,0% 

30 a 32 24,0% 

33 a 34 12,0% 
 

 
 No grupo dos jovens com idades entre 24 e 26 anos, mais da metade abriu ou passou a 
gerenciar um negócio próprio na mesma área na qual obteve alguma experiência profissional 
anterior como empregado, podendo, a nosso ver, ter como causa a identificação com 
atividades que desenvolvia, sucesso anterior que culminou na criação de uma empresa ou até 
mesmo por receio de mudar de área de atuação. 

Os jovens de 18 a 23 anos começaram seus empreendimentos sem experiências 
profissionais anteriores na mesma área, demonstrando disposição para se “aventurar” em uma 
área ainda não conhecida e enfrentar riscos absurdamente grandes em suas novas empreitadas, 
conforme se nota na tabela 3. 
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TABELA 3 – Relação Entre as Variáveis: Faixa Etária e Experiências Anteriores 

Experiências Anteriores 

Faixa Etária
18 a 20
21 a 23
24 a 26
27 a 29
30 a 32
33 a 34
TOTAL

Nenhuma Sim, na
mesma

área

Sim, em
áreas

diferentes

TOTAL

0,0% 0,0% 100% 100% 
100% 0,0% 0,0% 100% 

20,0% 60,0% 20,0% 100% 
22,2% 33,3% 44,4% 100% 
33,3% 33,3% 33,3% 100% 

0,0% 33,3% 66,7% 100% 
24,0% 36,0% 40,0% 100%  

 

Quando perguntados sobre a existência de experiências profissionais anteriores à 
decisão de empreender, 24% dos entrevistados disse não possuir nenhuma experiência 
anterior, 36% tinha na mesma área em que passaram a empreender e 40% disse ter 
experimentado trabalhos em áreas distintas das atuais, conforme gráfico 4. 

GRÁFICO 4 – Experiências Profissionais Anteriores ao Empreendimento 

Experiências Anteriores

Nenhuma 24,0% 

Sim, na mesma área 36,0% 

Sim, em áreas diferentes 40,0% 
 

 

 Esse resultado mostra que apesar do risco e responsabilidade assumidos ao se iniciar 
um empreendimento, boa parte, 64%, o fez sem nenhuma experiência na área escolhida. 

Quanto ao Capital Inicial utilizado na abertura das empresas ou aplicado quando 
tomaram frente dos negócios familiares, os entrevistados se mostraram mais presos a um 
capital mais fácil e “barato”, ou seja, sem burocracia ou pagamento de juros. Mais da metade 
deles, 68%, diz ter se utilizado de capital próprio ou de familiares, 20% tomaram empréstimos 
de familiares ou de outros, 12% recorreram a financiamento bancário e nenhum disse ter se 
apoiado em financiamento governamental de qualquer esfera. 

Com relação à renda familiar (em salários mínimos) nenhum disse tê-la inferior a dois 
salários, a grande maioria, 76%, a tem igual ou superior a seis salários, sendo que destes, 36% 
tem renda entre seis e oito salários e 40% do total tem renda superior a oito salários. 

A análise mostra que todos que abriram suas empresas com capital próprio apresentam 
renda familiar superior a dois salários mínimos, sendo que a maior proporção, cerca de 73%, 
apresenta renda a partir de seis salários. Dos que se utilizaram de dinheiro de familiares, cerca 
de 83% apresenta renda familiar mensal igual ou superior a seis salários. Dos que recorreram 
a financiamento bancário, nenhum tem renda inferior a quatro salários, conforme mostra a 
tabela 4. 

 
 
 
 

 
7



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
TABELA 4 – Relação Entre as Variáveis: Capital Inicial e Renda Familiar Mensal 

Renda Familiar Mensal 

Capital Inicial
Próprio
De familiares
Empréstimos de  familiares
Empréstimos de outros
Financiamento bancário
Financiamento do governo
Outros
TOTAL

Até 2
salários
mínimos

de 2 a 4 de 4 a 6 de 6 a 8 8 ou mais TOTAL

0,0% 9,1% 18,2% 36,4% 36,4% 100% 
0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 100% 
0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 
0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 100% 
0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0,0% 4,0% 20,0% 36,0% 40,0% 100%  

 
A motivação, a nosso ver, está diretamente ligada ao espírito empreendedor, diante de 

características comportamentais dos empreendedores como dar prioridade à ação 
transformando-se num verdadeiro gerador de forças dentro do grupo com o qual se convive, 
para conseguir de forma vigorosa que os resultados apareçam e o mais rápido possível. 
(BERGAMINI, 1989) 
 No caso dos jovens empreendedores notou-se que muitas vezes foram estimulados por 
exemplos na família ou de outros indivíduos próximos a eles. Tal fato vem afirmar a situação 
já observada por Dolabela (1999) em que normalmente os empreendedores são levados à ação 
empreendedora quando têm algum exemplo de pessoas na família ou próximas a eles, pois se 
trata de um fenômeno cultural, fruto dos hábitos, práticas e valores das pessoas. Bergamini 
(1989) afirma que para haver resposta ou qualquer outro tipo de comportamento, nesse caso 
específico a decisão de empreender, há a necessidade de um estímulo externo, condição sem a 
qual isto não ocorreria. 

O estudo procurou analisar quais foram os principais fatores que de alguma maneira 
contribuiram na geração de motivação nos jovens para iniciar e comandar seus 
empreedimentos. Observou-se que entre os principais motivos estavam situações 
desconfortáveis como no caso de desemprego ou mesmo por situações desafiadoras como se 
libertar de um emprego formal, exemplos/incentivos de personagens da família, ou vontades 
próprias como aquisição de independência financeira e/ou busca de realização profissional. 

Conforme afirmado por Bergamini (1989), um indivíduo não estará motivado para se 
comportar, a menos que ele tenha uma necessidade energizando esse comportamento e que 
quanto mais intensamente motivada estiver uma pessoa, mais baixo será o seu nível de 
satisfação associado com aquelas necessidades da pessoa. Nota-se portanto que existiu, 
necessariamente, uma necessidade geradora de motivação para que os jovens pesquisados 
tomassem certas decisões ou adotassem um comportamento empreendedor. 
 No caso dos jovens sãojoanenses o desemprego foi apontado por apenas 4% como 
sendo o principal motivo que os levaram a decisão de empreender. Os exemplos ou incentivos 
familiares foram apontados por 24%, porém a grande maioria, 56%, disse ter sido motivada 
principalmente por vontade própria. Já os jovens que empreenderam por vontade de alcançar 
uma certa liberdade formam 16% do total dos entrevistados. Veja o gráfico 5. 
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GRÁFICO 5 – Motivos que os Conduziram à Decisão de Empreender 

Motivos

Desemprego 4,0% 

Exemplos/incentivo da família 24,0% 

Exemplos/incentivo de outros 0,0% 

Vontade própria 56,0% 

Desejo de "liberdade" 16,0% 

Outros 0,0% 
 

 
 Ao relacionar-se  as motivações com a realização profissional dos jovens nota-se que 
dos que se consideram pouco realizados, 67% disse ter iniciado seus empreendimentos 
motivados por vontade própria e o restante por exemplos ou incentivos familiares. 

Dos razoavelmente realizados, cerca de 55% foi motivado por vontade própria, 18% 
pelo desejo de liberdade de um emprego formal, ou seja, de se tornarem patrões e não mais 
continuarem na condição de empregados. O restante desse grupo, cerca de 27%, foi 
incentivado por familiares ou seguiu exemplos deles. 
 Dos que se dizem muito realizados, 9% foi motivado, principalmente, pela situação de 
desemprego, 18% por exemplos ou incentivos de familiares e a mesma proporção pelo desejo 
de liberdade. A maior parte  desse grupo, cerca de 55%, disse ter sido motivada por vontade 
própria. 
 Nota-se que na medida que a interferência da família diminui aumenta a realização dos 
jovens entrevistados. A nosso ver, tal fato pode dever-se à condição de liberdade para 
escolher e se dispor a enfrentar as conseqüências de decisões próprias que assumem, 
característica marcante dessa faixa etária. Apesar de 9% dos que se dizem muito realizados 
terem sido motivados inicialmente pelo desemprego, hoje se dizem muito realizados com 
relação à vida que passaram a ter como empreendedores. 
 Uma situação pouco citada pelos entrevistados, porém muito relevante de se 
considerar é o desejo de liberdade dos jovens em deixarem suas posições de empregados e 
passarem a encabeçar um negócio próprio. O fato de passar a lidar com riscos e maiores 
responsabilidades não parece ser problema para tais jovens, porém pode surpreendê-los visto 
que passam a lidar com um tipo diferente de responsabilidade e com a exigência cada vez 
maior de tempo e envolvimento na empresa. Veja os dados na tabela 5. 
TABELA 5 – Relação Entre as Variáveis : Motivos e Realização Profissional 

Realização Profissional 

Motivos
Desemprego
Exemplos/incentivo da família
Vontade própria
Desejo de "liberdade"
TOTAL

Pouco realizado Razoavelmente
 realizado

Muito realizado TOTAL

0,0% 0,0% 9,1% 4,0% 
33,3% 27,3% 18,2% 24,0% 
66,7% 54,5% 54,5% 56,0% 

0,0% 18,2% 18,2% 16,0% 
100% 100% 100% 100%  

 
 A participação familiar pode-se constituir ora em meio de motivação ora em forma de 
desestímulo, diante do observado nas falas dos entrevistados. Muitos jovens se mostraram 
desestimulados quando os parentes, principalmente os pais, não deixam de participar da 
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gestão da empresa, gerando a sensação de impotência diante da gestão do negócio. Em outras 
situações a participação de familiares mostrou ser benéfica e geradora de resultados positivos 
à empresa e ao desenvolvimento dos jovens empreendedores, muitas vezes sem qualquer 
experiência em negócios. Tal situação pode porém, retirar do jovem a oportunidade de 
aprender com seus erros e acertos e inibir seu crescimento profissional, assim como a 
capacidade de tomar decisões. 

 Os dados coletados demonstram que cerca de 25% dos entrevistados não tem 
participação de familiares na gestão de seus negócios. Quando se analisa a participação 
familiar, observando também a faixa etária dos jovens empreendedores, verifica-se que os 
mais jovens, com até 23 anos, contam com uma considerável participação dos familiares, 
classificada por eles como razoável ou grande. A partir dos 24 anos a participação familiar 
começa a decrescer, com exceção da faixa entre 30 e 32 anos, fato que não pode ser 
esclarecido com os dados obtidos por este estudo exploratório. Após os 33 anos verifica-se 
apenas a não participação ou participação em pequeno grau como mostra a tabela 6. 

TABELA 6 – Relação Entre as Variáveis Faixa Etária e Participação Familiar 
Faixa Etária 

Participação Familiar
Não
Pouco
Razoavelmente
Muito
TOTAL

18 a 20 21 a 23 24 a 26 27 a 29 30 a 32 33 a 34 TOTAL

0,0% 0,0% 40,0% 22,2% 16,7% 66,7% 28,0% 
0,0% 0,0% 20,0% 33,3% 16,7% 33,3% 24,0% 

100% 0,0% 20,0% 11,1% 16,7% 0,0% 16,0% 
0,0% 100% 20,0% 33,3% 50,0% 0,0% 32,0% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

 O sucesso de um empreendedor pode ser resultado de um conjunto de ações e atitudes 
adotadas e aprimoradas desde o estabelecimento do sonho ou visão do empreendimento como 
por exemplo, a busca por estabelecimento de uma rede de relações, a qual permita aos 
empreendedores trocar experiências, discutir sobre erros e acertos, bem como obter 
conhecimento de áreas melhor dominadas por alguns dos integrantes das redes tecidas por 
eles. DOLABELA (1999) 

Diante da importância das redes de relações para os empreendedores procurou-se 
analisar a existência e freqüência com que se dão os contatos entre eles e outros parceiros nas 
possíveis redes formadas por eles com outros empresários do município. A grande maioria, 
cerca de 60%, disse sempre buscar informações e experiências de outros empreendedores, 
36% vez ou outra e o restante, 4%, disse não procurá-las em hipótese alguma.Veja os dados 
na tabela 7. 

TABELA 7 – Busca de Informações 

Busca de informações

Não
Só em situações difíceis
Vez ou outra
Sempre
TOTAL OBS.

Qt. cit. Freq.

1 4,0% 
0 0,0% 
9 36,0% 

15 60,0% 
25 100%  

 

Quando perguntados sobre o hábito de procurar por acessorias - mais uma forma de 
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estabelecimento de relações e fortalecimento da empresa – e a que tipo delas recorreram, 
mostraram-se bem mais independentes. Deles, 68% nunca procurou nenhum tipo delas, 24% 
buscou acessoria especializada, 4% recorreu à empresas JRs e a mesma proporção buscou 
outras formas de acessoramento como forma de auxílio para a gestão do empreendimento. 
Apesar da grande importância das Incubadoras no processo de criação de empresas e do 
trabalho desenvolvido por elas na formação e amadurecimento das mesmas, não foram 
encontrados jovens que recorreram a uma delas no estudo, conforme se observa no gráfico 6. 

GRÁFICO 6 – Acessoramento na Gestão do Empreendimento 
Acessoramento

68,0%
4,0%

24,0%

4,0%
Nenhuma
Empresa Júnior
Incubadora
Acessoria especializada
Outras
Todas

 
 

5. Considerações finais 

O empreendedorismo como meio de se alcançar uma colocação no mercado de 
trabalho, geração de renda e riqueza e inovação de produtos – assim como a forma de 
produzi-los ou comercializa-los – tem se tornado uma das principais saídas para os tempos de 
crise econômica e para a realização de transformações socioeconômicas substanciais em 
várias partes do mundo. 

Os jovens têm deixado seus postos de figurantes e passado a encarar o desafio de se 
tornarem protagonistas na criação e gerenciamento de negócios próprios, despontando como 
elementos de destaque nesse novo cenário a partir de suas habilidades, criatividade para 
inovar e coragem para se disporem com mais facilidade ao risco e desafios constantes. 

Os jovens sãojoanenses não fogem à essa realidade mundial, apresentando-se nesse 
estudo como quem busca essa “saída pela tangente” como forma de escapar da crise do 
desemprego e descobrir meios de auto-sustento e desenvolvimento pessoal, profissional e 
financeiro. 

Os resultados obtidos por meio do presente estudo vieram sanar algumas dúvidas com 
relação ao perfil desses jovens empreendedores, descobrir quais os principais motivos que os 
levam a empreender, assim como as principais dificuldades enfrentadas quando criaram ou 
passaram a gerir seus próprios negócios. Além disso, esclareceram quais seus principais 
desafios referentes à vida pessoal e profissional, e os da própria empresa. Vieram ainda, 
contribuir de forma a trazer à tona a necessidade imediata de se formular programas e 
políticas voltados para a educação, incentivo e colaboração aos jovens do município e 
orientados para a tentativa de se estabelecer uma cultura empreendedora, abrindo espaço para 
a criação e desenvolvimento de empresas pelos mesmos. 
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Sugere portanto, o envolvimento dos diversos níveis de governo e entidades privadas 
afim de tentar reduzir o nível de empresas que “morrem precocemente” e aumentar a geração 
de renda e riqueza no município. Tais parcerias seriam de extrema importância para a criação 
de cursos voltados especificamente para o empreendedorismo, criação e gerência de pequenos 
negócios. Isso se torna muito relevante diante da alta proporção de jovens que se disseram 
inseguros quanto à assimilação de habilidades e conhecimento de técnicas administrativas. 
Além disso, sugere o estabelecimento de programas de incentivo e suporte financeiro afim de 
abrir espaço para que jovens talentos se “aventurem” por esse maravilhoso mundo do 
empreendedorismo, e obtenham a oportunidade de se promoverem, gerarem renda, empregos 
e riqueza em suas comunidades, aproveitando suas capacidades, energia e criatividade, tão 
característicos de suas faixas etárias e de extrema importância no perfil de um empreendedor 
de sucesso. 
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