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1- RESUMO 

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre as dificuldades e desafios que os 

jovens empreendedores enfrentam para manter uma empresa funcionando e 

ter sucesso em seus negócios, com base em artigos de autores conhecidos. 

Atualmente o Brasil conta com mais de 27 milhões de empreendedores, e está 

em terceiro lugar no ranking mundial, atrás somente da china que tem 370 

milhões de empreendedores e os Estados Unidos que tem 40 milhões de 

empreendedores. A maioria dos jovens que empreendem no Brasil é do sexo 

masculino, tem de 26 a 30 anos, possui curso superior completo, fatura até R$ 

60 mil por ano e utiliza as redes sociais como um dos principais meios de 

conexão com o mundo dos negócios. Essas informações integram o resultado 

da pesquisa “Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro”, realizada pela 

Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE), em parceria com 

a Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. O estudo mostrou ainda 

que dos potenciais jovens empreendedores, ou seja, aqueles que têm interesse 

em empreender, 60% são do sexo masculino, 34% possuem idade entre 21 e 

25 anos, que a busca da independência é o principal motivo para optarem por 

investir na abertura de um negócio. 

 

2- INTRODUÇÃO 

 

Empreender é vida, é liberdade, mas acima disso é muita 

responsabilidade pois muitos jovens caem-se no engano de que serem seus 

próprios patrões, terão moleza e poderão fazerem o que querem. Mas 

Empreender é muito recompensador quando se planeja com cautela aquilo que 

vai realizar, “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). 

Sabe-se que o empreendedorismo cresce de forma avassaladora, que 

pequenas cidades são escolhidas por muitos jovens empreendedores para 

iniciar o seu negócio, com base nisto, a pesquisa será realizada na cidade de 

General Salgado SP, com o objetivo de identificar quais são as maiores 

dificuldades enfrentadas por jovens empreendedores, para conduzirem suas 

empresas de forma consistente. 
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3- OBJETIVOS 

 

Este artigo tem por objetivo geral apresentar um estudo sobre as 

principais dificuldades e desafios dos jovens empreendedores para manterem 

seus empreendimentos rumo ao sucesso. 

Os objetivos específicos são para identificar de forma sucinta os motivos 

que empreendedores abriram empresas e/ou se mantêm com êxito em suas 

áreas, caracterizando os desafios e obstáculos enfrentados á fim de buscarem 

a excelência á todo tempo, tais como: O que Impulsionou a abrir o negócio; 

Quais áreas o empreendedor tem mais dificuldades; Se possui problemas 

financeiros; Se tem ou teve parcerias; Qual é o perfil do Jovem Empreendedor; 

 

4- METODOLOGIA 

 

Para Gil (2002, 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. Na metodologia deve-se detalhar e 

descrever os procedimentos de forma minuciosa para ficar claro como foi 

desenvolvida a pesquisa. 

Pesquisa Descritiva: descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, 

eleição etc. (Gil 2002). Nesta parte deve-se coletar as informações e dados, 

para fazer o levantamento do estudo para obter os resultados da pesquisa 

Segundo Cervo e Bervian, a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. A pesquisa 

descritiva é o levantamento frio e preciso dos fatos sem interferência de 

terceiros. 

Estudo de Campo: procura o aprofundamento de uma realidade específica. 

É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do 

grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do ocorrem naquela realidade. (Gil 2002). Após levantar os 

dados e análises é hora de interpretar os fatos e resultados para possíveis 
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soluções. 

O questionário contém 20 questões, e será aplicado pelo próprio 

pesquisador, diretamente ao jovem empreendedor. Na pesquisa não será 

levada em conta o ramo de atividade, ou informações pessoais e/ou sigilosas. 

A pesquisa vai se referir a um grupo de pessoas que tenham empresas em 

General Salgado SP, sendo jovens empreendedores. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Empreendedor 

 

Segundo dicionário Aurélio Online: Empreendedor é aquele que empreende; 

que é animoso para empreender; trabalhador; amigo de ganhar a vida 

(traçando empresas novas). Ou seja, o empreendedor trabalha mais do que os 

demais, ganha a vida nisso, é corajoso e destemido, encara as situações com 

motivação e ânimo. 

Para Peter Drucker a essência do empreendedor é transformar ideias 

inovadoras em ações lucrativas, já que o empreendedor vê nas mudanças as 

oportunidades de negócios. Mas, essa transformação de ideias deve ser 

realizada com muito cuidado para que a inovação seja uma necessidade 

presente e não uma possibilidade futura. Deve-se analisar friamente o que é 

que vai empreender para não dar passos errados, com planejamento já não é 

certeza de total acerto, imagina sem. Pois empreendedor se antecipa para as 

oportunidades e as transforma em negócios de sucesso. 

 

5.2 Empreendedor e Seus Riscos 

 

“Quando falamos em profissionais empreendedores ou 

intraempreendedores, necessariamente estamos falando em correr riscos. 

Neste sentido, o profissional que esteja disposto, ainda que não 

completamente preparado, a se arriscar terá grandes chances de encontrar 

uma série de benefícios pelo caminho”, destaca Graziela Cristina Vital, 

coordenadora do curso de Administração da UNICID. Correr riscos está no 

DNA do empreendedor, faz parte do jogo, pois estabilidade não existe, pois 
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mesmo num emprego convencional ou num cargo público corre-se o risco de 

ser mandado embora ou ficar desamparado, por isso que empreender é 

prazeroso, transformar o risco em realizações, sob o seu controle a empresa 

pode gerar valor para a sua família, amigos, sociedade e pro país. 

 

5.3 Recursos Mais Usados Pelos Empreendedores 

 

Os recursos eletrônicos mais acessíveis, como a internet, laptop, twiter, 

facebook e tantas outras formas facilitam a divulgação de uma ideia. Construir 

um site, utilizar sistemas de videoconferências, apresentações institucionais, de 

produtos ou serviços, via web, são alternativas interessantes e úteis, além de 

terem custos bem menores. (Renato Bernhoeft). Umas das razões de cada vez 

mais empreendedores terem sucesso está na internet e seus milhares de 

recursos, muito deles de forma gratuita e completa. 

 

5.4 Empreendendo Na Crise 

 

Empreender é uma iniciativa, ou até uma arte, que não está 

necessariamente, vinculada ou dependente, das condições do meio em que ela 

ocorre. Existem muitos casos de empreendimentos muito bem sucedidos que 

surgiram em períodos de crise e recessão tanto econômica como social -, da 

mesma forma que tantos outros foram criados em momentos de bonança ou 

euforia econômica. (Renato Bernhoeft). Não importa a crise, as condições 

climáticas, as turbulências políticas ou a condição social, o empreendedor pode 

se dar bem em todas essas circunstâncias. 

 

5.5 Mentalidade Empreendedora 

 

O que aconteceria se o maior sonho de um jovem fosse empreender seu 

próprio negócio? Primeiro, haveria mais vagas de trabalho do que oferta de 

mão de obra, o que acarretaria o aumento dos salários, o aumento do consumo 

e o incentivo para jovens ingressarem no mercado de trabalho mais cedo para 

atenderem à nova demanda, o simples incentivo e o cultivo da mentalidade 

empreendedora na sociedade alteraria os índices atuais de desemprego, 
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geraria um incremento nos níveis salariais e de consumo da população, 

aquecendo mais a economia, que ultimamente tem perdido sua força. 

Promover uma mentalidade empreendedora ajuda no crescimento do país e o 

aquecimento da economia, gerando mais empregos e o recolhimento de mais 

impostos. (Flávio Augusto). Mentalidade empreendedora é o que falta para 

todos os níveis do país, (federal, estadual e municipal). 

 

5.6 Tornando-Se Protagonista Através Do Empreendedorismo 

 

Empreender é criar soluções. É enxergar a oportunidade em meio ao caos. 

É surpreender a inércia dos que se sentem vítimas das circunstâncias e se 

tornar protagonista de seu próprio destino. (Flávio Augusto). Empreendendo a 

pessoa torna-se protagonista dos seus sonhos do seu projeto e da sua vida. 

 

6- RESULTADOS 

 

Foi aplicado o questionário para 15 jovens empreendedores com 20 

questões, obteve-se o resultado que do total de empreendedores, 60% são do 

sexo masculino e 40% são do sexo feminino.  A faixa etária ficou de 18 á 25 

anos têm 27% de empreendedores, de 26 á 30 anos 20% e de 31 á 35 anos 

53%. O grau de escolaridade dos empreendedores pesquisados: Os que 

estudaram somente até o ensino Fundamental foram 6,65%, Ensino médio 

foram 60%, Ensino Superior 20% e Pós graduação 13,34 dos empreendedores 

e a renda dos empreendedores ficou assim: Até 1 salário mínimo somente 

20%, os que ganham de 1 á 2 salários mínimos somam 20%, de 2 á 3 salários 

mínimos 27% e acima de 3 salários mínimos 33%. 

Quando questionados pelo motivo que os levou a abrir uma empresa, 

17,25% alegaram financeiro, 17,25% independência financeira, 17,25% sonho, 

17,25% porque já trabalhavam na área,  os 31% restantes alegam 

oportunidade, desenvoltura para o negócio, insistência da familia e amigos. 

No quesito de maiores dificuldades para gerir o negócio, 24,10% alega 

trabalhar com pessoas, 20,70% falta de recursos financeiros considerando que 

55,20% restantes alegam falta de conhecimento, altos impostos e taxas, 

concorrência, interferência de terceiros e estrutura ruim e precária. 
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Segundo 66,67% dos pesquisados alegam não ter faltado recursos 

financeiros para realizar projetos em sua empresa, porém 33,33% alega ter tido 

problemas com a falta de recursos. No caso de aceitar ou não cartões de 

crédito e débito, 66,7% aceitam cartão de crédito, sendo os 33,3% restante 

alegam não aceitar. 

Quando perguntado se houve necessidade de empréstimo para gerenciar 

o negócio, 33,34% disseram que não e o restante disseram que sim, através do 

Banco do Povo, Bancos Comerciais, BNDS e particular. 

Quando trata-se de capital de giro a maioria tem média dificuldade (60%), 

ou seja, lidar com dinheiro de giro é difícil e só quem tem uma educação 

financeira consegue ir longe, pois muitas vezes falta recursos para girar o 

negócio e o empresário as vezes não consegue saída. 

Outro ponto importante é que 47% tem média dificuldade com 

inadimplência e 20% tem alta dificuldade, ou seja, mais da metade dos 

empreendedores tem alguma dificuldade com recebimentos, seja esse por 

boleto, promissória ou crediário, isso explica o ponto anterior, pois quando você 

demora pra receber o dinheiro você fica sem capital de giro para tocar o 

negócio. 

40% tem alta e média dificuldade com mudanças políticas ou financeiras, 

o que quer dizer quem com as mudanças impostas pelo governo recentemente 

menos da metade sentiram pra valer, segundos os empreendedores. 

80% dos empreendedores tem baixa ou nenhuma dificuldade em 

marketing, o que mostra que as pessoas estão mudando os conceito de que 

não precisam de estratégias bem planejadas para alcançar seus públicos. 
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Gráfico 1 – Princípios de Gerenciamento 

 

Fonte: Desafios do Jovem Empreededor em General Salgado, 2015. 

 

Foi perguntado se os empreendedores possuem parceiros: 46,67% disse 

que não tem parceiros, 13,33% disse que tem o SEBRAE como parceiro e 40% 

disseram ter na família os parceiros, as outras alternativas não foram 

escolhidas. 

 

Gráfico 2 – Parceiros 

 

Fonte: Desafios do Jovem Empreededor em General Salgado, 2015. 
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No questionário tinha se eles já haviam tido algum tipo de consultoria: 

86,66% disseram que nunca tiveram nenhum tipo de consultoria, 6,67% 

disseram ter consultoria na área financeira, 6,67% na área de projetos, as 

outras alternativas não foram escolhidas. 

 

Gráfico 3 – Tipos de Consultoria 

 

Fonte: Desafios do Jovem Empreededor em General Salgado, 2015. 

 

 

Aqueles que pretendem expandir os negócios: 6,67% abrindo filiais, 

26,66% não pretendem expandir os negócios, 60% através de prédio maior ou 

localização, e 6,67% responderam outras formas de expansão, veja no gráfico 

a seguir: 
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Gráfico 4 – Expandir os Negócios 

 

Fonte: Desafios do Jovem Empreededor em General Salgado, 2015. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Em um mercado cada vez mais competitivo e concorrido, o 

empreendedor deve fazer a diferença, pois o potencial humano é mais eficiente 

do que a máquina é o ser humano que tem o controle das situações e da crise, 

o empreendedor por si só é motivador e persistente, quando empreendedor 

jovem então, o sonho da conquista está pulsante nos olhos e a vontade de 

vencer vence todos os medos. 

  Em General Salgado SP, uma cidade de aproximadamente onze mil 

habitantes jovens empreendedores têm se destacado e feito a economia 

crescer, sejam homens ou mulheres, muitos deles com apenas ensino médio 

completo (60%), mesmo com as maiores dificuldades sendo a parte financeira, 

trabalhar com pessoas, falta de recursos para realizar projetos, ou dificuldade 

com capital de giro. Mais de 86% nunca utilizou algum tipo de consultoria é um 

dado preocupante, pois todos os negócios precisam de especialistas 

competentes para em algum momento realizar mudanças, os jovens 

empreendedores poderiam usar mais essa ferramenta tão importante. Os 

maiores parceiros dos empreendedores são a família e são os Bancos que os 

empreendedores mais pegam dinheiro emprestados, pagando infelizmente 
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muito juros, mesmo assim nesse cenário muitos empreendedores têm tido 

sucesso em seus empreendimentos. 
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