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1. RESUMO 

Este estudo vem apresentar aos leitores sendo eles estudantes de administração ou 

não, definições e conceitos sobre empreendedorismo e micro e pequenas empresas, 

baseando se nas informações de livros com autores renomados com grande 

importância na literatura brasileira, e sites que fornecem informações seguras e 

precisas sobre o tema. Trazendo resultado da importância que um jovem 

empreendedor tem na sociedade, e no mercado de trabalho atual na cidade de Jales 

interior de São Paulo. Analisando como surgiu sua vontade, e suas idéias, e quais 

suas dificuldades para empreender, demonstrando a eles novas sugestões para que 

inovem em seu pequeno empreendimento, visando o futuro e o crescimento, que 

podem ter com o decorrer dos anos, para que deixem de ser micro ou pequena 

empresa, para se tornarem um grande empreendimento de sucesso e destaque 

nacional, porque as grandes redes e organizações também começaram sendo um 

pequeno investimento, e com muito esforço, planejamento empreendedor e 

dedicação alcançaram o sucesso, se firmando no mercado. 
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2. INTRODUÇÃO 

“O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será 

para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o 

século XX”. (TIMMONS, 1990 apud DORNELAS, 2005. p.19) 

Com base nesta citação foi possível chegar ao tema, pois empreender é a 

palavra chave do futuro. Empreendedorismo é um tema muito atraente pelo fato de 

se tratar de novas idéias, novos rumos, que podem ser um divisor de águas para 

quem deseja atingir o sucesso profissional. 

Segundo Dolabela (1999) empreendedorismo é uma palavra que foi utilizada 

pelo economista Joseph Schumpeter, em 1959, para designar o empreendedor 

como uma pessoa com criatividade e capaz de fazer sucesso com inovações. 

Depois, em 1967 com Kenneth E. Knight e em 1970 com Peter Drucker surgiu o 

conceito de risco, uma pessoa empreendedora precisa arriscar em algum negócio. E 

em 1985 com Gifford Pinchot foi introduzido o conceito de intra-empreendedor, 

caracterizando uma pessoa empreendedora mas dentro de uma organização. 
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Podemos definir um jovem empreendedor como pessoa diferenciada, que 

possui motivação singular, apaixonada pelo que faz, não se contentando em ser 

mais um na multidão, querendo ser reconhecido e admirado, referenciado e imitado, 

quer deixar um legado na sociedade e no mercado, por isso busca um espaço com 

novas idéias, muitas vezes boas e talvez algumas mal planejadas que acabam se 

perdendo pelo caminho mal desenhado. 

A importância do empreendedorismo cresce com o passar dos anos, por isso 

há uma necessidade de um estudo sobre o tema. Sabendo-se do destaque e a 

evolução dos jovens no mercado de trabalho em Jales, o presente estudo tem o foco 

de identificar os objetivos dos mesmos, colaborar com os novos empreendedores 

sendo eles universitários ou não, que tenham a necessidade de saber qual é a sua 

importância para o mercado de trabalho e para a sociedade, e evidenciar os 

benefícios que pode se trazer para a cidade com suas novas idéias, e também 

colaborar com novas possibilidades de crescimento e expansão de seu negócio, 

esclarecendo que a criação de um empreendimento é importante tanto para a 

sociedade quanto para seu crescimento individual, sabendo que tudo que é bem 

planejado tem grandes chances de alcançar bons resultados. 

Levando em conta todas estas observações, esta pesquisa teve o intuito de 

evidenciar a apresentação do tema, bem como seu entendimento, justificativa, 

problema (situação e formulação), objetivos, área de abrangência e metodologia, 

análise de resultados e considerações finais. Buscando esclarecer as dificuldades 

em se manter competitivo no mercado, exaltando sua importância na cidade de 

Jales, localizada no interior de São Paulo, e também indicando sugestões para sua 

melhoria. Foram entrevistados jovens empreendedores atuantes no mercado de 

varejo na cidade de Jales, onde foram levantadas suas respectivas opiniões sobre o 

assunto e também foram  coletados na prefeitura local. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta é destacar a importância do jovem empreendedor no mercado 

atual de varejo da cidade de Jales e para que fosse possível chegar a este objetivo 

foi necessário primeiramente identificar o perfil do jovem empreendedor no mercado 

de varejo, identificar qual a responsabilidade do jovem empreendedor no mercado 

atual, analisar como surgiu nos jovens entrevistados a vontade de criar um novo 
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empreendimento, evidenciar quais são suas dificuldades atuais e por fim propor 

sugestões empreendedoras para os jovens que estão ingressando no mercado. 

 

4. METODOLOGIA 

Para Gil (2006, p. 162), nesta parte descrevem-se os procedimentos a serem 

seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as 

peculiaridades de cada pesquisa. 

A estratificação da amostra de dados primários foi coletada por meio de 

pesquisa feita junto a Prefeitura Municipal de Jales, no setor de tributação, obtendo 

um total de 242 inscrições cadastradas como, ME (Micro Empresa) contendo 235 

empresas, e 7 EPP (Empresa de Pequeno Porte), situadas na cidade de Jales 

interior de São Paulo, mas somente empresas cujo proprietário tenha entre 18 a 35 

anos, por ser um dos critérios de estratificação de amostra da pesquisa ser voltada 

somente a jovens empreendedores. Perfazendo um total de 242empresas 

pesquisadas, e sendo aplicado um total de 35 questionários correspondendo à faixa 

etária de idade proposta pela pesquisa. 

As questões foram todas relacionadas com os objetivos específicos, 

questionando o jovem empreendedor, esclarecendo seu perfil pessoal e empresarial, 

descobrindo se este jovem sabe sua importância no mercado, suas perspectivas de 

futuro, as dificuldades enfrentadas, e seus motivos para a abertura de um 

empreendimento. 

As 242 empresas foram visitadas, mas entre elas somente em 35 aplicamos o 

questionário devido nossa faixa etária ser entre 18 e 35 anos, selecionados pela 

amostragem, sendo formuladas questões fechadas de múltipla escolha, perfazendo 

um total de 14 questões.  

Os questionários foram aplicados pelos próprios pesquisadores, diretamente 

ao empreendedor, para que a não haja a possibilidade de um funcionário ou 

qualquer outra pessoa responder, e para que não fiquem questões em branco, este 

método é adotado para que a pesquisa não perca sua credibilidade nas conclusões. 

No contato direto, o pesquisador pode explicar e discutir os objetivos da pesquisa e 

do questionário, responder dúvidas que os entrevistados tenham em certas 

perguntas. Para a realização da entrevista, foi feito um requerimento à prefeitura da 

cidade de Jales, solicitando uma relação de todas as empresas sendo: ME, MEI e 
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EPP, que exerçam em seu ramo de atividade a função de Comercio Varejista de 

artigos do Vestuário e Acessórios. 

Foi dividida a quantidade de empresas entrevistadas entre os dois 

pesquisadores, um aplicou em 120 empresas e o outro em 121, primeiramente 

perguntando a idade do proprietário, e sendo ele entre 18 e 35 anos, será feita a 

aplicação pessoal do questionário. As mesmas foram realizadas em seu próprio 

ambiente de trabalho, sem a presença de terceiros. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Empreendedorismo 

De acordo com o dicionário eletrônico Wikipédia, empreendedorismo é o 

movimento de mudança causado pelo empreendedor, cuja origem da palavra vem 

do verbo francês “entrepreneur” que significa aquele que assume riscos e começa 

algo de novo. Apesar do empreendedorismo estar cada vez mais em evidência nos 

artigos, revista, internet, livros e aparentar ser um termo “novo” para os profissionais, 

é um conceito antigo que assumiu diversas vertentes ao longo do tempo. Só no 

início do século XX, a palavra empreendedorismo foi utilizada pelo economista 

Joseph Schumpeter em 1950 como sendo, de forma resumida, uma pessoa com 

criatividade e capaz de fazer sucesso com inovações. Mais tarde, em 1967 com K. 

Knight e em 1970 com Peter Drucker foi introduzido o conceito de risco, uma pessoa 

empreendedora precisa arriscar em algum negócio. E em 1985 com Pinchot foi 

introduzido o conceito de intra-empreendedor, uma pessoa empreendedora, mas 

dentro de uma organização. 

5.2. Empreendedorismo no Brasil 

O Empreendedorismo no Brasil surgiu na década de 1990, na mesma época 

foram criadas duas entidades como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro 

e Pequenas Empresas) e o SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software). 

Antes desses acontecimentos o empreendedor era desconhecido e a criação 

de pequenas empresas era limitada. Portanto, o inicio do empreendedorismo no 

Brasil, nasceu por conveniência do governo e também pela sobrevivência de muitos 

trabalhadores que sairão das grandes estatais logo após o processo de privatização. 

Com isso o governo se propõe a fornecer subsídios, para que os trabalhadores 
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tivessem possibilidade de contribuir para o desenvolvimento e também geração de 

emprego no Brasil. 

O SEBRAE tem como finalidade informar e também dar o suporte necessário 

para abertura de empreendimentos, e também solucionar pequenos problemas do 

negocio através de consultorias que acompanham o andamento da empresa.  

Mais uma definição seria o empreendedorismo de necessidades, em que o 

candidato a empreendedor se aventura na jornada empreendedora mais por falta de 

opção, por estar desempregado e não ter alternativas de trabalho. Aqui no Brasil, o 

índice de empreendedorismo de oportunidades tem estado abaixo do índice de 

empreendedorismo de necessidades, mais nos últimos anos, tem se percebido uma 

melhora nesta relação, e se espera que nos próximos anos cada vez mais 

empreendedores focados em oportunidades possa surgir, promovendo o 

desenvolvimento do país. 

5.3. Jovem empreendedor 

A palavra jovem vem de juventude, que nós passa a idéia de força e 

disposição para exercer novos projetos, que venham ser de inovação, feitos com 

coragem e mudança. 

Muitas das vezes um jovem administrador não consegue iniciar sua carreira 

sob a guia de gerentes maduros e bem sucedidos, a maior parte começa a trabalhar 

sob chefes medíocres, inseguros, compulsivos, ciumentos e fracassados, que 

esperam pouco da organização e não possui tanta ambição de crescimento e 

inovação, com isso os jovens administradores não têm espaço para mostrar suas 

idéias inovadoras e empreendedoras. 

O jovem empreendedor tem anseios que precisam ser saciados, possuem 

idéias que necessitam serem colocadas em pratica, mas infelizmente existem 

dificuldades, como as financeiras que dificultam na construção do projeto criado e 

até mesmo um começo de negócio sem a elaboração de um projeto. Para isso deve 

haver um planejamento, melhor dizendo um Plano de Negócio, que segundo o 

SEBRAE publicado em 2013 se define em um projeto por escrito pelo qual o 

empreendedor realiza os estudos sobre suas idéias e os passos que deve seguir 

para transformá-las em um empreendimento de sucesso, sendo capaz de analisar a 

viabilidade esperada do negócio, além de prevenir possíveis riscos e incertezas. 

Quanto mais detalhadas as informações sobre o negócio pretendido, mais o Plano 
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de Negócios contribuirá com o sucesso da sua atual ou futura empresa. Feito isso é 

o primeiro passo para um jovem empreendedor começar seu negócio e atingir 

crescimento. 

Muito se espera dos jovens que ingressam um empreendimento, porque neles 

é depositada a esperança de inovação.  

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

O foco da pesquisa é voltado ao jovem empreendedor que está na faixa etária 

de 18 a 35 anos, a grande maioria destes jovens tem em torno de 28 a 35 anos 

(60% dos entrevistados), em seguida com 23 a 28 anos (29%) e por último com 

apenas 11%% os jovens de 18 a 23 anos, com base nestes dados vemos que a 

grande maioria dos jovens empreendedores já tem certa maturidade em sua idade, 

pelo parâmetro da cidade que tem 50.000,00 habitantes o número de 11% de jovens 

buscando empreender, é baixo, podendo melhorar. 

A porcentagem entre jovens homens e mulheres mostra-se equilibrado com 

51% de mulheres empreendedoras e 49% homens empreendedores, deixando a 

disputa pelo mercado de trabalho concorrido. 

Temos também que 37% dos entrevistados tem o ensino superior completo, 

em seguida 14% ensino médio incompleto, 12% Ensino médio completo, ensino 

superior incompleto, pós graduação completa seguem empatados, depois vem com 

9% ensino fundamental completo e por último empatados em 3% ensino 

fundamental incompleto e pós graduação incompleto. 

Os dados coletados evidenciaram que a grande maioria busca o ensino 

superior para aprofundar seus conhecimentos e com base nestes estudos, 

colocaram em pratica e abriram seu próprio empreendimento. 

Quanto ao estado civil temos que 57% são casados, 31% solteiros, e o 

restante em uma união estável, e o fato curioso de 3% já ser viúvo mesmo com 

pouca idade, mostrando assim que muitos desses jovens empreendedores já têm 

uma mentalidade de além de empreender, ter uma família para que sirva como base 

para possíveis fracassos ou sucessos. 

A grande maioria dos jovens conhecem o mercado onde atua, e relatam em 

entrevista e conversas informais que conhecer o ramo de atividade onde pretende 

atuar é um ponto de partida totalmente necessário para encaminhar um 
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empreendimento e atingir sucesso futuro, mas dentre eles 4% não conhece o ramo, 

e os outros 11% conhecem em partes alegando que estão na busca de um 

aprimoramento necessário para seguir em frente. 

O faturamento no início de um empreendimento nem sempre pode ser 

considerado o mais importante, porque primeiro o estabelecimento deve conseguir o 

carinho e a atenção dos consumidores, para assim fazer a fidelização deles, fazendo 

com que voltem mais vezes a sua empresa e se tornem clientes, acontecendo isso o 

faturamento tende sempre a aumentar gerando lucros nas finanças da empresa. Os 

dados obtidos revelam que 63% fatura de 7.000,00 a 15.000,00 reais, 17% de 

15.000,00 para mais, e 20% de 2.000,00 a 7.000,00, estes 6% são os mais recentes 

empreendedores que iniciaram por agora sua empresa, mas tem a expectativa que a 

cada dia podem aumentar estes números. 

Dos entrevistados há um empate de 36% declara que sua importância no 

mercado onde atua é de inovar, surpreender e levar a satisfação aos clientes, 

observa-se que muitos deles tem seu foco voltado ao cliente, levando até eles 

inovação para que se surpreendam e saiam satisfeitos, já a outra maioria acha que a 

sua importância é de total fundamento na contribuição do desenvolvimento da 

cidade. 

     Figura 1  – Principal motivo que levou a criação de um empreendimento 

 

Fonte: A Importância do Jovem empreendedor no mercado de varejo na cidade Jales S/P. 

Neste quesito os entrevistados responderam o que o levou a criação de seu 

empreendimento, 54% respondeu que a realização profissional e pessoal foi o 

grande motivo de iniciar suas atividades, 26% disseram que a renovação no 

mercado em que atua os despertou o interesse de começar um empreendimento, a 

outra maioria 13% falou em suprir as necessidades localizadas na cidade, 5% atingir 

sua independência e 3% foi a insatisfação com o emprego e as funções que 

54%

5%
2%

26%

13%

0% Realização profissional 
e pessoal
Independencia

Insatisfação com o 
emprego atual
Renovação no 
mercado em que atua
Suprir as necessidades 
localizadas na cidade
Outros



8 

 

estavam atuando. O que nos leva a crer que a realização profissional e pessoal nos 

jovens é o que mais enche seus olhos a iniciar uma atividade 

Observa se na cidade de Jales onde foram aplicamos os questionários que 

grande parte dos empreendimentos existe a um tempo considerável, 37% tem entre 

2 e 5 anos, 32% acima de 5 anos, 17% de 1 mês a 1 ano, e 14% de 1 a 2 anos. 
 

Figura 2 - Dificuldades na gestão do empreendimento 

 

Fonte: A Importância do Jovem empreendedor no mercado de varejo na cidade Jales S/P. 

Segundo os entrevistados as dificuldades são muitas a enfrentar, entre elas é 

destacada com 28% a parte financeira, pelo fato das cobranças de taxas e impostos 

serem muito altas, e principalmente o que se destaca no gráfico com 31% é a 

concorrência, por Jales ser uma cidade pequena a disputa entre o comercio é 

grande, depois vem empatado má localização e a dificuldade em chamar a atenção 

dos clientes com 18%, e 2% disse que todas as alternativas são dificuldades. 

A reclamação entre os empreendedores é grande, mas todos eles se 

mostram motivados e confiantes a continuar no seu projeto. 
 

Figura 3 – Perfil empreendedor em que o entrevistado se enquadra 
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Fonte: A Importância do Jovem empreendedor no mercado de varejo na cidade Jales S/P. 
 

Temos que 39% dos entrevistados disseram que se encaixam no perfil 

estratégico por terem mais facilidade em elaborar estratégias para envolver e atrair 

os clientes nos preços em outros quesitos, 21% se acham mais motivadores e 

acreditam que se motivar no dia a dia traz benefícios e resultados melhores, 16% se 

sentem mais realizadores, 10% são mais criativos, e também 11% assinalaram 

todas as alternativas, e 3% se sentem integradores do ambiente. 
 

Figura 4 – Maior desafio no mercado em que atua 

 

Fonte: A Importância do Jovem empreendedor no mercado de varejo na cidade Jales S/P. 
 

Beneficiar o cliente com preços mais baixos e vantajosos é classificado entre 

os entrevistados com 37% o maior desafio enfrentado no mercado em que atua, 

porque a concorrência o é imensa, muitos até deixam de lucrar só para terem seu 

preço melhor diz alguns dos entrevistados, seguindo essa linha com 30% manter o 

bom andamento dos negócios em período de sazonalidade é um enorme desafio, 

com 15% atrair e fidelizar o cliente, 10% oferecer um produto de qualidade e 

durabilidade, e  8% acham que mudar  o pensamento de compra de seu público vem 

ser o maior desafio. 

Dos entrevistados 71% afirma ser a abrangência social sua maior relevância 

dentro do mercado, seguindo com 26% relevância profissional, e 3% ambiental. 

A busca pela necessidade do cliente nos mostra essencial pois, segundo os 

entrevistados buscar as necessidades dos cliente os faz crescer e atrair os 

consumidores a sua empresa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente é notório que o ensino de técnicas para a gestão de empresas, 

principalmente nas universidades, contribui muito para o sucesso empresarial, pois 

como foi mostrado, um dos principais fatores que podem determinas o sucesso ou o 

fracasso de um negócio é a capacidade do empreendedor em adquirir e aprimorar 

conhecimento e habilidades gerenciais para conduzir de maneira eficiente o seu 

empreendimento. 

Com satisfação nos resultados concluímos que hoje na cidade de Jales o 

jovem empreendedor tem a preocupação de inovar, surpreender e satisfazer seus 

clientes principalmente, com estratégias de melhorias, elaborando um planejamento, 

este mesmo jovem busca uma realização profissional e pessoal antes mesmo de 

pensar na parte financeira, podendo ser este o segredo do sucesso futuro. 

E apesar das dificuldades serem grandes como financeira e a própria 

concorrência estes novos empresários estão engajados a continuar a luta 

enfrentando as barreiras impostas pelo mercado e pela sociedade, pois a grande 

maioria entre homens e mulheres, tiveram uma formação de um grau superior que 

faz com que ele saiba como agir nas etapas difíceis, pois procura ter conhecimento 

sobre o desejo de seus cliente e o mercado em que atua. 
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