
Idealização:

Apoio:

Realização: Correalização:



O Programa Juventude Empreendedora foi criado para 
capacitar jovens de 17 a 29 anos a abrirem seus próprios 
negócios. Porém, devido à pandemia do coronavírus 
(COVID-19), a iniciativa se adaptou para ser implantada na 
internet, surgindo o Juventude Empreendedora 2.1, 100% 
online, visa apoiar jovens que precisam abrir um negócio para 
ter renda própria e também os pequenos e 
microempreendedores que enfrentam dificuldades para 
manter o negócio com as portas abertas e lucrando, mesmo 
em meio à pandemia. 
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O CONJUVE é a plataforma oficial de representação juvenil do 
Brasil. Ele foi criado como órgão autônomo em 2005 pela Lei 11.129, 

e reúne algumas das principais organizações da sociedade civil e 

lideranças juvenis do país, além de representantes do Poder 

Público. Entre as suas atribuições está a de formular e propor 

diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de políticas 
públicas de juventude, desenvolver estudos e pesquisas sobre a 
realidade socioeconômica dos jovens, articular, engajar e 
mobilizar redes e organizações juvenis, e promover o intercâmbio 

entre as organizações juvenis nacionais e internacionais. O 
CONJUVE ainda cumpre o importante papel de coordenar a 
Conferência Nacional de Juventude, que em sua última edição 

mobilizou 600.000 jovens de todo o Brasil, e a sua atuação foi 
determinante para a concretização de marcos históricos como a 

Emenda Constitucional 65 (que incluiu as juventudes na 

Constituição), o Decreto que instituiu o Sistema Nacional da 

Juventude e a aprovação da Lei do Estatuto da Juventude no Brasil.

O CONJUVE é a plataforma oficial de representação juvenil do 
Brasil. 
e reúne algumas das principais organizações da sociedade civil e 

lideranças juvenis do país, além de representantes do Poder 

Público. Entre as suas atribuições está a de formular e propor 

diretrizes da ação governamental voltadas 



O Fórum da Juventude da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (FJCPLP) é a 

instância da Comunidade responsável pela 

proteção e promoção dos direitos das 

juventudes internacionalmente. Criado em 

1997, possui como objetivo congregar as 

plataformas representativas das organizações 

de juventude da sociedade civil (Conselhos de 

Juventude) dos Estados-membros para o 

fortalecimento do protagonismo e da 

participação das juventudes no 

desenvolvimento dos seus países e do mundo.
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O objeto social do Instituto Agência Besouro de 

Fomento Social  é o desenvolvimento de programas e 

capacitações que zelem pelo atendimento ao 

fundamental da existência humana. Busca-se os direitos 

sociais básicos, como a educação, saúde, o 

desenvolvimento pessoal e do seu entorno, o interesse e 

empoderamento cidadão, bem como a formação cidadã 

capaz de gerar oportunidades. O instituto é uma 

organização privada de interesse público em que o capital 

entregue é o intelectual - pautada pelos valores sociais de 

inclusão e bem estar, vê nas parcerias público-privadas 

um caminho para o atendimento das exigências sociais.
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O programa Juventude Empreendedora 2.1 é oferecido 

através da metodologia exclusiva ByNecessity® para 

20.000 jovens de 17 a 29 anos, sendo 100% destes em 

aulas ao vivo em ambiente virtual.

Em 2020 com o Juventude Empreendedora alcançamos 

mais de 10.000 jovens de todas as regiões, em mais de 
1.000 cidades de todo o Brasil.

Público alvo e suas características:
 Jovens de 17 a 29 anos;

 Residir em ambiente nacional;

 Estar em situação de vulnerabilidade social;

 Ter uma ideia de negócio e/ou ter uma ideia 

embrionária de atividade produtiva



0 7 / 2 4

Inscritos 10 mil jovens no Brasil

Rio Grande do Sul

Rio Grande 
do Norte

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

Acre

Amazonas

Roraima
Amapá

Pará
Maranhão

Piauí
Ceará

São Paulo
Rio de Janeiro

Espírito Santo

Minas Gerais

Tocantins

Distrito Federal

Goiás
Bahia

Sergipe
Alagoas
Pernambuco
Paraíba

102

74

93

29

28

182

1078
2515

56

22

1412

371

45

126

809

27

53

13

1308

971

18

561

245

11

1

17

2 10.169
Jovens

1.198
Municípios

5
Regiões do

Brasil

+ 1/5
dos municípios

do Brasil

27
Estados e

Distrito federal
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O curso é baseado na metodologia exclusiva

ByNecessity®, que revê o modelo tradicional de um 

plano de negócios e o adapta para pequenos negócios 

de forma a ser executado após 5 dias que somam 20 
horas da capacitação. A partir da análise do seu 

contexto, o(a) aluno(a) passa pela construção do conceito 

de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de 

mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros 

conteúdos.

Por meio do Programa Juventude Empreendedora, 
jovens são capazes de transformar ideias em negócios 

que serão mais capazes de sobreviver à crise gerada pela 

pandemia.



Apostila

Landing Page
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O Programa irá oferecer o kit institucional e de comunicação 
completo, além de infraestrutura tecnológica para o 
monitoramento da mobilização em cada estado.
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CertificadoCertificado

Logo Governo 
do seu Estado

Espaço para o 
logo do Governo 

do seu Estado
ao lado do logo 

da Besouro

Cards e materiais

para redes sociais
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Desenvolvimento da 
marca e identidade 
visual do programa

Apostila de conteúdo com 
selo UNFPA– Fundo de População 
das Nações Unidas

Livro de casos de sucesso 
do programa

Desenvolvimento de 
plataforma exclusiva 
do programa

Canal de ouvidoria 0800 
para atendimento aos alunos

Consultoria online

Consultoria Remota

Evento de Formatura 
ao final do programa

Vídeo resumo do programa 
apresentados resultados 
alcançados

Possibilidade de aumento de 
alunos incubados em todo Brasil
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18.000
Alunos certificados

como Empreendedor

20.000 Alunos 
inscritos

Segmento Empreendedorismo

50 
Empreendedores 

incubados

10
Empreendedores 

incubados

3
empreendedores 

destaque premiados 
em Brasília

Melhores 
alunos do
 programa

+

Premiação 
por estado que 

mais tiver inscritos



Para a realização do programa, foi criado um site próprio, no 

endereço https://www.juventudeempreendedora.com/,
adaptado para reunir as informações referentes ao curso, como: 

objetivo do projeto, público-alvo, data e horário, inscrição, 
plano de negócios, plano de negócios, ficha de cadastro e 
divulgação das entidades envolvidas.
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a) Portal online para qualquer modalidade

b) As inscrições online se dão pelo portal do aluno através da landing 

page do projeto, onde após o cadastro, o aluno tem acesso a uma área 

exclusiva onde ficam todos os materiais e as aulas,além de participar do 

grupo da ferramenta WhatsApp da turma tendo uma equipe 12h por dia 

à disposição para auxiliar nas dúvidas surgidas.
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Para a realização do programa, foi criado também a área do
gestor, onde cada gestor de políticas de juventude e/ou 

responsável irá receber um login e senha para a página onde 
estão disponíveis o pacto de cooperação etodos os materiais 
necessários para a divulgação e mobilização do projeto e 

acompanhamento de inscrições em tempo real na sua região.

O acesso será pelo 

www.juventudeemreendedora.com.br/area-do-gestor 

área do

página onde 
estão disponíveis o pacto de cooperação etodos os materiais 

acompanhamento de inscrições em tempo real na sua região.acompanhamento de inscrições em tempo real na sua região.

www.juventudeemreendedora.com.br/area-do-gestor 

acompanhamento de inscrições em tempo real na sua região.
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Os nossos  alunos contam com uma área exclusiva focada em 
sua aprendizagem.

Lá eles têm acesso a todas as informações de aula, materiais e 

links necessários para a execução do curso. 
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É feito através de uma pesquisa socioeconômica 
que é aplicada antes de iniciar a incubação e ao 
final do projeto, conforme os resultados desses 
questionários, bem como informações colhidas ao 

longo do período de 95 dias (5 de curso + 90 de 

incubação) ocorre através da entrega de 5 relatórios 

(Execução, 30 dias, 60 dias, 90 dias e Relatório 
Final) além de um Pitch Final mostrando a evolução 

do aluno na nossa jornada empreendedora.

Exemplo de Relatório de Impacto Socioeconômico:
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Professor

ÁREA DO 
GESTOR

ÁREA DO 
ALUNO

Materiais 
Virtuais
Suporte 
Tecnológico

Release para 
Imprensa

Termo de 
Pactuação
Site Juventude 
Empreendedora

Kit mídia 
personalizado 
para cada estado

O gestor e/ou 
responsável receberá 
o login e senha para a 

área do gestor

Pactua o termo no site 
e faz a mobilização no 
seu estado com apoio 

de materiais 
personalizados

Metodologia
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Utilização de Release 
padrão para imprensa 

local

Mobilização de empresários  
para promover impacto social 

e gerar valor para a imagem 
das marcas.

Contratação de Consultoria 
exclusiva para os jovens do 
estado capacitando mais 

empreendedores na região.

Parceria com Agências de 
Fomentos Regionais abraçando 
uma causa e apoiando também 

ONGs que trabalham com 
poucos recursos e transformam 
a vida de milhares de brasileiros.
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Não perca a oportunidade 
de levar capacitação 

empreendedora e gerar 
oportunidade de renda 

para jovens de seu estado. 

Tudo isso de maneira gratuita.



Para participar é simples, acesse o site 

https://www.juventudeempreendedora.com/ 

Entre com seu login e senha na área do gestor com 

seu login.

   

Faça o download do pacto de cooperação e após 

assiná-lo é só fazer o upload na área do gestor

Pronto, agora você já faz parte do Programa 
Juventude Empreendedora 2.1, sendo responsável 

por fazer a diferença na vida dos jovens de seu 

estado.
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Marcus Barão - Presidente do CONJUVE
Gustavo Gama - Secretário-Geral do CONJUVE

Ana Beatriz Cesa - Presidente da Comissão de Inclusão Produtiva do CONJUVE
Romel Munhoz - Coordenador do Programa Juventude Empreendedora do 

CONJUVE

inclusaoprodutiva@conjuve.com.br 

Vinicius Mendes Lima - Presidente da Agência Besouro de Fomento Social
Rafael Madeira - Gestor de Projetos de Agência Besouro de Fomento Social

operacional@agenciabesouro.com.br
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