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Somos a CONAJE!



Composta por 32 movimentos empresariais com atuação e
 representação em 22 estados brasileiros, a Conaje é uma 

entidade sem fins lucrativos que atua desde o ano 2000 no fomento 
ao empreendedorismo, fortalecimento, criação e manutenção 

de novas empresas geridas por jovens, na articulação e 
divulgação de práticas capazes de fortalecer a disseminação de novos 

e sólidos negócios no Brasil. Por meio de parcerias, trabalha também para
 o estabelecimento de políticas públicas e práticas institucionais que

 incluam os jovens empreendedores nas primeiras categorias de 
estratégias para o desenvolvimento do País.



A CONAJE
Assembléia Geral

Ordinária
(AGO)



promoção da Assembléia Geral Ordinária (AGO)
Estados do Brasil,

empreendedorismo
nacional. nacionais,

cidade sede da AGO
negócios da região,

sua experiência
empresarial para a cidade sede da AGO,

aprendizado realização de
negócios. 04 AGOs no ano.



Nosso propósito
é Transformar a sociedade

desenvolvimento
socioeconômico.



Nossa gestão
está apoiada em

4 pilares
essenciais

1

2

3

4

Fortalecimento 
dos movimentos locais & capilaridade;

Capacitação & desenvolvimento
de lideranças;

Representatividade
& força política/institucional;

Networking
& geração de negócios.



Representatividade no

Brasil e no
mundo!

no Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais do Brasil 
(CACB), no Conselho Temático da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Fórum 

(CONJUVE). 

 G20, Federação 
(FIJE) e Bloco Mercosul. 



O programa Brasil Mais Empreendedor foi criado para
capacitar jovens de 18 a 39 anos, que vivem em
situação de vulnerabilidade social, a abrirem seus
próprios negócios de forma presencial e online.
O propósito do projeto é auxiliar pessoas que
acreditam no empreendedorismo como uma
oportunidade de gerar renda própria, dando suporte
a micro e pequenos empreendedores que enfrentam
dificuldades em manter o seu empreendimento com
as portas abertas e fornecendo lucro para sua
sobrevivência.
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Projetos da

Conaje

Em resumo, o projeto me ajudou a ordenar as
minhas ideias. Quando você começa um negócio
você age de forma emocional, querendo fazer muitas
coisas ao mesmo tempo. O projeto ensina que você
tem que colocar tudo no papel, na ordem correta
para começar o empreendimento.

Ramon Alberto Cambar Graterol
Proprietário da Delícias de Ramon
“Pizzas com toque venezuelano”

Refugiado venezuelano que foi aluno da
turma de Francisco Beltrão – PR em 2019



Projetos da

Conaje
A Confederação Nacional dos Jovens Empresários
(Conaje) tem o compromisso de trabalhar por
melhores condições para o crescimento do
empreendedorismo no País, especialmente entre os
jovens brasileiros. Para tanto, realiza todos os anos, no
mês de maio, o Feirão do Imposto, uma ação
nacional que traz importantes reflexões sobre a carga
tributária brasileira.
O Feirão do Imposto nasceu em 2002, em Santa
Catarina. Seu propósito de disseminar informação
tributária de forma simplificada à população tornou a
ação conhecida nacionalmente. Em 2012 amealhou
uma grande conquista: a aprovação da Lei do
Imposto na Nota (Lei 12.741/12), que obriga todos os
estabelecimentos a incluir nos documentos fiscais o
percentual e o valor aproximado dos impostos pagos.



O Congresso Nacional de Jovens Empreendedores 
tem reunido jovens empreendedores e 
empresários de todo o Brasil com o objetivo de 
apresentar e debater facetas do 
empreendedorismo. O evento é realizado, 
anualmente, em um estado membro da Conaje. 
A cada edição, o Congresso tem agregado mais 
participantes por onde passa, debatendo novas 
atitudes que estimulem o desenvolvimento de 
negócios ao mesmo tempo em que se liga ao que 
de mais atual acontece no meio do 
empreendedorismo jovem, mostrando cases de 
sucesso, debatendo inovações e estimulando novas 
práticas.
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Projetos da

Conaje
Incentiva a criação e formalização de 
novas empresas reunindo em um só 
programa o ciclo completo de: 
1. Capacitação; 2. Fomento; 3. 
Acompanhamento empresarial. 
Contribui para que os novos 
empreendedores obtenham maior 
competitividade no mercado, além de 
contribuir para a emancipação social, 
com geração de emprego e renda, 
melhoria da qualidade de vida e difusão 
da cultura empreendedora. Iniciado no 
estado de Goiás, atualmente já foi 
implementado em outros estados. 

Ciclos do Programa:
Diagnóstico do perfil empreendedor
Cursos de iniciação empreendedora
Capacitação para o crédito orientado
Orientação para abertura da empresa
Acompanhamento da empresa



Projetos da

Conaje
A Conaje é apartidária, mas entende a necessidade e
a importância de abrir espaço para falar de política. O
projeto Café Político é desenvolvido por vários
movimentos de jovens empreendedores e
empresários filiados à Conaje e, na esfera federal, pela
própria Confederação.

O intuito é de aproximar as entidades dos entes
políticos, permitindo a participação no
desenvolvimento de políticas públicas para jovens
empreendedores, discutindo assuntos de interesse do
setor produtivo e criando um ambiente favorável à
cultura empreendedora no Brasil e à livre iniciativa,
permitindo o desenvolvimento sustentável e inclusivo
da sociedade.



A pesquisa “Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro” é
um estudo da CONAJE que apresenta o Raio X deste 
segmento no Brasil a cada dois anos considerando:

Perfil socioeconômico             Perfil de suas empresas:
Idade                                         Segmento
Renda                                        Nº de funcionários
Gênero                                     Porte
Escolaridade                             Investimento
                                                    Faturamento
                                                  Maturação

Além disso, abrange aspectos do ambiente 
empreendedor bem como aspectos político-econômico 
do país e seus efeitos nas empresas dos jovens, indicando 
os principais desafios internos (quanto à gestão) e 
externos (quanto ao cenário).
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Venha
fazerparte!

www.conaje.com.br

conaje@conaje.com.br

/conaje

@conajeoficial


