
Negócios 

A turma que não quer ter chefe 

Cresce no país o grupo de jovens que, uma vez com 
diploma, 
preferem abrir a própria empresa. Qualificados, eles 
têm altas 
chances de prosperar. Bom para o país 
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"Nunca quis emprego" 
O cientista da computação Thiago Ventura, 23 anos, e mais dois 
colegas de faculdade vivem de criar jogos on-line. O escritório, ainda 
hoje, resume-se a um laptop no quarto da casa dele. "Agora, estamos 
prontos para expandir"  

 
As universidades brasileiras estão despejando no mercado de trabalho um grupo de 
jovens cujas angústias e ambições já não são as mesmas do típico recém-formado: no 
lugar de um emprego fixo numa grande empresa, eles preferem aventurar-se num 
negócio próprio, ainda que essa opção traga mais riscos e incertezas. Em apenas cinco 
anos, esse grupo ficou 30% maior, de acordo com um novo estudo do instituto 
internacional Global Entrepreneurship Monitor. Já são 3 milhões os brasileiros entre 18 



e 24 anos que, com o diploma na mão ou prestes a obtê-lo, estão à frente da própria 
companhia. Eles vislumbram a possibilidade de alcançar sucesso mais rapidamente – 
mas também desejam usufruir a liberdade de quem não está sob as asas de um chefe. 
Outro aspecto captado pela pesquisa diz respeito à visão otimista que têm da economia 
brasileira. "Eles enxergam espaço para a inovação – e isso é um estímulo decisivo para 
que tentem a vida por conta própria", diz Simara Greco, coordenadora do estudo. Está-
se falando de gente como Pedro Valiati, 27 anos, que ainda cursava engenharia 
ambiental na USP quando, junto com dois colegas, teve a ideia de abrir uma empresa 
numa área até então inexplorada: a de softwares para racionalizar o uso da água. 
Emprego? "Era o sonho dos meus pais, 
nunca foi o meu."  

 
Mais da metade desses novos negócios se 
concentra no setor de tecnologia, muitos 
deles na área de TI, um mercado em 
expansão e passível de ser explorado sem 
grandes investimentos iniciais – vantagem 
determinante para profissionais que, em 
início de carreira, não contam com capital 
e começam sua empresa até dentro de casa. 
"Trabalho no meu quarto, em frente a um 
único computador", diz o cientista da 
computação Thiago Ventura, de 23 anos. 
Em 2007, ele e dois amigos de faculdade 
selaram sociedade num negócio voltado 
para o desenvolvimento de games 
educativos, em Cuiabá. Já com uma 
dezena de clientes fixos no país inteiro, 
cogitam agora recrutar mais gente e, 
enfim, abrir um escritório. Esse modelo de 
negócio só foi possível porque, nos últimos 
dois anos, os rapazes estiveram sob a 
guarida dos pais, que os sustentavam em 
casa enquanto eles acumulavam dinheiro. 
A mesma fórmula tem ajudado outros 
jovens no país a dar o pontapé inicial em 
sua empresa, e é reflexo de uma mudança 
de comportamento. Os brasileiros estão 
postergando a decisão de morar longe dos 
pais: 62% dos jovens só começam a pensar nisso quando já passaram dos 30 anos, 
segundo mostra o IBGE. Até lá, vão se capitalizando. Conclui o economista Marcelo 
Neri, da Fundação Getulio Vargas: "Esse padrão é determinante para explicar o 
aumento do empreendedorismo entre os jovens com ensino superior no Brasil".  

Ao tomarem a decisão de montar uma empresa, os jovens pesam também o fato de que, 
desse modo, terão mais liberdade para ditar os rumos do negócio e tomar conta do 
próprio tempo. É verdade que isso sempre impulsionou, em algum grau, a opção pelo 
empreendedorismo – mas foi mais recentemente que se tornou um fator decisivo. Fruto 
de uma educação mais liberal, dada por pais que viram de perto a ascensão dos 
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Marketing é com elas 
Enquanto a maioria dos colegas das 
publicitárias Ana Carolina (à esq.) e 
Patrícia Moreno sonhava arranjar emprego 
em agências e grandes empresas, elas 
preferiram montar uma consultoria. Já têm 
quinze clientes fixos: "É bem remunerado e 
divertido" 



movimentos estudantis e da contracultura, os jovens de hoje são menos afeitos à noção 
de hierarquia. "Criados com liberdade, eles resistem mais à ideia de responder a chefes 
e dar satisfação sobre o que fazem", diz a educadora Tania Zagury. É natural que vejam 
o empreendedorismo como uma alternativa. Ao segui-la, também buscam chegar ao 
sucesso mais rápido – o que, evidentemente, nem todos conseguem. A ideia de que se 
pode obter o sucesso, contudo, é reforçada pela ascensão-relâmpago de figuras como 
Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, ou de Mark Zuckerberg, o criador 
do site de relacionamentos Facebook. O jovem trio, que antes dos 30 amealhou fortunas 
na casa dos bilhões de dólares, chega a ser venerado pela nova geração de 
empreendedores brasileiros.  
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Carteira assinada para quê? 
Os engenheiros Pedro Valiati, Diogo Almeida e 
Fernando Mortara (da esq. para a dir.) nem mesmo 
haviam se formado na Escola Politécnica da USP 
quando decidiram investir num negócio próprio. 
Optaram por uma área a que foram apresentados 
durante estágio na universidade: a de softwares 
capazes de controlar o gasto de água. Deu certo. "É 
um mercado com bom espaço para crescer" 

 
Outro impulso para o empreendedorismo vem do próprio mercado de trabalho, que está 
mudando em ritmo veloz no Brasil. Enquanto os empregos formais entre os que ganham 
menos aumentam, no topo da pirâmide eles se estão reduzindo. Segundo um 
levantamento da consultoria LCA, desde 2003 surgiram no país 700 000 postos formais 
de trabalho para quem ganha acima de 3�500 reais – o que é bom, porém insuficiente 
para absorver os 2,5 milhões de novos profissionais com diploma que, no mesmo 
período, saíram à procura de emprego. Nesse meio tempo, as grandes empresas no 
Brasil passaram por uma transformação espelhada numa tendência mundial: 
terceirizaram vários dos setores que não tinham relação direta com suas atividades-fim, 
como o de recursos humanos, o jurídico e a área de TI. Isso abriu um novo campo para 
quem trabalha por conta própria, como bem ilustra o caso das publicitárias Patrícia 
Moreno, 27 anos, e Ana Carolina Patrício, 28. Tão logo saíram da faculdade, em 2005, 
elas decidiram abrir uma consultoria. Hoje, trabalham para quinze empresas. "Somos o 
setor de marketing delas", explicam as moças.  



 
O aumento do número de jovens 
empreendedores é desejável para qualquer 
país. "Recém-saídos da universidade, eles 
estão atualizados sobre sua área – e têm 
grande capacidade de inovar", diz o 
especialista Marcos Hashimoto, do Insper. 
Inovação é hoje, afinal, o que mais 
enriquece um país. Num cenário em que 
83% dos donos de negócio brasileiros nem 
sequer pisaram numa universidade, esses 
jovens com diploma têm, também, 
infinitamente mais chances de prosperar. 
Para se ter uma ideia, apenas 7% das 
empresas abertas por brasileiros com 
ensino superior fecham antes de completar 
um ano de vida, um quarto da média 
nacional. O Brasil sempre registrou altos 
índices de empreendedorismo. Entre os 
jovens, 15% dos brasileiros já estão à 
frente de um negócio próprio, mais do que 
americanos (14%) ou indianos (12%) – 
ambos tradicionalmente empreendedores. 
A boa novidade, no entanto, é que nunca 
se viu tanta gente qualificada. Em 2007, 
aos 20 anos e com um empurrão financeiro 
dos pais, o administrador de empresas 
Rafael Soares decidiu se tornar dono de 
uma loja de material de construção, em 
São Paulo. Só fez isso depois de estar 
convicto de que o momento era bom e de 
inventar para o negócio um diferencial: junto com o material, ele vende serviços de 
empreiteiro. "Trabalho obcecadamente dia e noite", resume. A tão sonhada liberdade, 
ele não tem. Mas, a exemplo de tantos outros de sua geração, tem tudo para fazer seu 
negócio vingar.  

Revista Veja. 
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Tudo planejado 
Aos 20 anos, o administrador de empresas 
Rafael Soares entendeu que faltava uma 
boa loja de material de construção em certa 
região da cidade de São Paulo. Foi aí que, 
com a ajuda financeira do pai, resolveu 
investir no ramo. Criou de saída um 
diferencial: ele também oferece serviços de 
empreiteiro. "Minha vida hoje é só 
trabalho" 


