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RESUMO
Este resumo tem como finalidade oferecer uma nova perspectiva sobre o empreendedorismo, em especial, no que se
refere a jovens que decidiram ou sonham em empreender mesmo com a pouca idade e experiência profissional.  A
metodologia aplicada seguiu o modelo de revisão bibliográfica de forma a auxiliar a compreensão do assunto abordado.
Será constatado o papel do jovem o empreendedorismo, as barreiras encontradas por eles e como lidar com a falta de
oportunidades que o mercado impõe. Conclui-se, então, de que estimular o empreendedorismo jovem e quebrar alguns
paradigmas que se tem sobre a idade é,  além de um desafio,  uma grande esperança por  uma sociedade que se
transforma e melhora a vida das pessoas através de inovações.
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1 INTRODUÇÃO

As características de um jovem que possui a faixa etária de 15 a 24 anos segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tendem a seguir diversos comportamentos peculiares,
como  exemplos:  apresentar  ideias  revolucionárias,  possuir  um momento  único  de  transição  da
infância  para  a  vida  adulta,  reflexões  e  contradições  das  regras  e  informações  existentes  na
sociedade, o desafio de traçar um rumo para seguir uma carreira profissional de sucesso, entre
outras características inerentes.

Atrelando estes comportamentos com as características de um empreendedor poderão ser
notadas  diversas  semelhanças,  conforme  Dornelas  (2008)  expõe  que  o  empreendedor  é  uma
pessoa visionária, são indivíduos que sabem fazer a diferença, pessoas determinadas e dinâmicas,
são independentes e constroem o próprio destino, são líderes e formadores de equipes, pessoas
dedicadas e que assumem riscos, etc.

Muitos jovens após a graduação encontram diversas barreiras para ingressar no mercado de
trabalho por conta de as empresas preferirem profissionais capacitados com experiência. Alguns
jovens acabam optando por empreender desde cedo buscando consolidar uma carreira profissional,
seja abrindo um próprio negócio ou prestando algum tipo serviço, tendo como principal objetivo em
muitos  casos  almejar  uma  independência  financeira  e  ser  reconhecido  por  sua  capacidade  e
profissionalismo. 

Este artigo tem por objetivo mostrar as características do empreendedorismo na juventude
com base em levantamentos bibliográficos sobre o assunto em artigos científicos obtidos a partir de
sites de busca tais como Scielo,  Portal  da CAPES, entre outros, e associação com técnicas de
leitura, análise de textos e análise destes dados, buscando evidenciar quais os comportamentos que
o jovem tem com relação ao empreendedorismo e a possibilidade de evidenciar casos de sucesso.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método utilizado para realizar o levantamento dos dados para o tema apresentado será a
pesquisa  bibliográfica.  Segundo  Gil  (2008)  a  pesquisa  bibliográfica  é  realizada  com  base  em
materiais publicados e verificados anteriormente por outros autores, como por exemplo, artigos e
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livros, de forma que, oferecem um poder analítico para qualquer outro tipo de pesquisa. Este tipo de
metodologia comumente analisa os temas de forma investigativa e exploratória.

Segundo  Amaral  (2007)  a  pesquisa  bibliográfica  consiste  em  levantamento,  fichamento,
seleção e arquivamento de informações relacionadas ao tema, sendo que, é considerada de suma
importância  para  a  elaboração  de  qualquer  trabalho  de  cunho  cientifico,  pois  proporciona  o
embasamento teórico base para a construção do restante da pesquisa, tornando-se imprescindível. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  jovem  tem  recebido  um  papel  de  destaque,  tendo  como  visão  “nunca  é  cedo  para
começar”. Ao longo da história, percebesse que grande parte das inovações se deram a partir da
coragem e audácia de jovens empreendedores, que por sua vez, trouxeram à luz a realidade em que
vivemos (computadores, smartphones).

Segundo  Saraiva  (2011),  o  Empreendedorismo  jovem,  dentro  do  quadro  geral  do
empreendedorismo, assume uma perspectiva de médio prazo, pois ainda é necessária a inserção de
mais jovens devidamente qualificados e preparados para empreender e porque está provado que,
para  que  se  firme  uma cultura  de  empreendedorismo,  deve-se  apostar  mais  intensamente  nas
camadas mais jovens. 

Saraiva (2015), aborda que no nosso contexto, a grande maioria dos jovens inicia no mercado
de trabalho através da indicação de outras pessoas, fazendo com que as empresas abertas por
pessoas de 25 a 30 anos seja pouco frequente,  diferente de outras regiões do mundo, onde é
exatamente nessa idade em que se tem o primeiro contato com o próprio negócio.

Combater a aversão ao risco, o medo do desconhecido, estimular a mudança, a realização de
experiências situadas fora das zonas de conforto habituais: eis alguns dos passos que ajudam
a  lidar  de  forma  mais  positiva  com  a  possibilidade  de  fracassar,  reconhecer  o  mérito,
recompensar o sucesso empreendedor (SARAIVA, 2011, p. 128).

Quando se trata de empreendedorismo jovem, a principal barreira que surge é o fator idade.
Sabe-se que uma das principais marcas dos jovens são  a busca de oportunidades de negócios,
dinamismo e constanteatualização. Tais características são excelentes para empreender,  porém,
podem trazer algumas desvantagens, pois essas características vêm quase sempre acompanhadas
de ansiedade, o que leva o jovem a sempre querer resultados imediatos e podem ser um empecilho
a negócios que exijam um pouco mais de tempo de retorno.

Segundo Pesce (2012), as pessoas tendem a achar que se você é jovem, necessariamente é
também imaturo e inexperiente e se é velho, já é muito tarde para começar. Não se devem levar
essas considerações a sério, pois o que importa é se o jovem está ou não disposto a mudar a
sociedade e solucionar os problemas nela existentes através de novos empreendimentos.

Saraiva (2011) diz que não existe uma idade certa para iniciar um trajeto empreendedor, pois
quando  se  trata  de  Empreendedorismo  jovem,  a  história  e  as  pesquisas  mostram  que  a
probabilidade de um empreendimento ser iniciado por pessoas com mais de 40 anos é menor e que
não vale a pena deixar para amanhã um projeto que pode ser iniciado hoje, sob pena do mesmo não
vir a acontecer. “Se você realmente sonha em empreender, a sua idade não importa. O que importa
é ser extremamente apaixonado por solucionar problemas e melhorar as vidas das pessoas, e estar
disposto a trabalhar arduamente para fazer as coisas acontecerem” (PESCE, 2012, p. 14).

Basicamente ,  para  se  empreender,  não  é  necessário  um  vasto  currículo  e  inúmeras
experiências profissionais, apenas basta uma ideia inovadora em mente e o desejo de pô-la em
prática. Sabendo disso e acreditando em sua ideia inovadora, Pesce (2012) conta a história de Drew
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Houston e  ArashFerdowsi,  que  em 2007,  com 24  anos  de  idade,  Drew Houston e  seu  sócio,
ArashFerdowsi,  com 27 anos, criaram a companhia  Dropbox,  avaliada hoje em cerca de quatro
bilhões de dólares. 

A Revista Exame (2016) cita a história de Kevin Systrom que em 2010, com 27 anos de idade,
Kevin Systrom criou a companhia Instagram, vendida recentemente para o Facebook por um bilhão
de dólares e a história empreendedora de  Nick D’ Aloisio que em 2011, com 15 anos de idade,
lançou a Startup Summly, vendida para o Yahoo! por cerca de 30 milhões de dólares. 

Saraiva (2011) fala sobre quando o jovem Steve Jobs em 1976, com 21 anos de idade, criou
a empresa Apple Inc. avaliada hoje em cerca de 128,303 bilhões de dólares. Continuar promovendo
o  empreendedorismo  entre  os  jovens  é  incentivar  atitudes  que  trazem  transformação  e  fazem
diferença para a sociedade e para a economia. O estímulo ao empreendedor jovem mantém viva a
esperança de que é possível, apesar da idade, contribuir para a sociedade como um todo.

4 CONCLUSÃO

Tendo  como  base  o  fato  de  que  grandes  partes  das  inovações  que  trouxeram
mudanças para a humanidade, principalmente no âmbito tecnológico, se deram através de jovens
empreendedores, entende-se de que o caminho a percorrer ainda é longo, pois ainda, Segundo
Pesce (2012), as pessoas tendem a achar que quando se é jovem, necessariamente é também
imaturo e inexperiente.

Visto  que  o  jovem  possui  características  que  se  assemelham  as  características  de  um
empreendedor, como determinação, dinamicidade e disposição em assumir riscos, pode-se inferir
que estimular os jovens a empreender, segundo Saraiva (2011), mantém viva a esperança de que é
possível, apesar da idade, contribuir para a sociedade como um todo.
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