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O CEJESC – Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, é o maior 
movimento jovem empreendedor do Brasil e compõe a FACISC – Federação das Associa-
ções Empresariais de Santa Catarina.

EXPEDIENTE
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Maior hub empresarial voluntário do Estado pela sua capilaridade de atuação e 

pela diversidade de setores que representa por meio do associativismo, a FACISC 
fomenta a formação de lideranças políticas e sociais através da participação 
colaborativa em projetos que contribuem para o desenvolvimento de Santa 
Catarina e o CEJESC é uma grande fonte de talentos.

Temos por exemplo o projeto Voz Única que busca unificar a voz da classe 
produtiva em torno das questões e bandeiras em prol do desenvolvimento econô-
mico levantando as reais necessidades e os entraves ao desenvolvimento sob a 
ótica empresarial e assim, subsidiar os planos de ação dos governantes.

Um relevante instrumento de informação e consulta para a sociedade, o Voz Única 
reforça e amplia o posicionamento e as bandeiras defendidas pela FACISC, 
servindo como auxílio para os eleitores conhecerem os pleitos de cada região 
catarinense.

Outro projeto agregador, que envolve representantes do setor público e privado, o 
Programa de Desenvolvimento Econômico Local, o DEL, institui um modelo de 
gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento das regiões, garantindo a 
continuidade dos projetos de interesse da comunidade, em prol do desenvolvimen-
to econômico sustentável dos municípios.

No DEL os esforços são combinados para que os resultados sejam alcançados. 

Desta forma parceiros públicos, o setor empresarial e demais atores não governa-
mentais trabalham coletivamente para melhorar as condições de crescimento 
econômico e a geração de emprego.

Estas e outras iniciativas fortalecem a ação da Federação e dos seus braços 
técnicos, como o CEJESC e permitem que contribuam com a gestão pública 
colaborando para a criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento 
dos negócios. 

ESTAMOS
TODOS
CONECTADOS
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Santa Catarina é um grande celeiro de iniciativas que são 
referência em diversos setores e não seria diferente com 
o CEJESC, o Conselho de Jovens Empreendedores da 
Facisc. O espírito jovem e inovador dos  jovens empresá-
rios catarinenses é uma fonte geradora de lideranças 
comprometidas com as causas dos empresários e do 
estado. É urgente novos líderes, principalmente na gestão 
pública. Carecemos de novos líderes que sejam exemplo, 
que inspirem, que prezem pela transparência e pela ética 
e que possam renovar a esperança deixando legados 
positivos para o futuro do estado e da nação.
Por isso, é um grande orgulho para a Facisc, poder 
testemunhar os frutos gerados dentro do CEJESC, 
contribuindo com a construção de um estado melhor.
Frutos estes que nasceram nos núcleos empresariais e 
que no Conselho Estadual ganharam asas e alçaram 
vôos mais elevados.

Jonny Zulauf
Presidente da FACISC
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Formado por 75 núcleos de jovens empreendedores, que somam mais de 1,5 mil 
nucleados, em 12 regionais do Estado, o Conselho Estadual de Jovens Empreen-
dedores de Santa Catarina (CEJESC) é reconhecido como o maior movimento 
jovem empreendedor do Brasil e completou, em 2019, 20 anos de atuação.

De natureza totalmente voluntária, o CEJESC é o braço jovem da Federação das 
Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) e integra a Confederação 
Nacional de Jovens Empresários (CONAJE), onde já ocupou a presidência por 
duas gestões.

Com a visão de “Ser referência em capacitação e integração de jovens empreen-
dedores em Santa Catarina, consolidando o reconhecimento nacional como 
modelo de associativismo jovem empreendedor”, tem a missão de “Integrar e 
capacitar os jovens empreendedores de Santa Catarina, incentivando e fortale-
cendo o empreendedorismo, fomentando negócios, desenvolvendo lideranças e 
ampliando a representatividade”.

Entre as ações desenvolvidas pelo CEJESC, estão o Feirão do Imposto, a Semana 
Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor (SemanaJE), os programas 
Geração Empreendedora e SC Mais Empreendedora, além das assembleias 
gerais ordinárias (AGOs), Encontro da Família e Startup CEJESC.

Cada vez mais, os jovens empreendedores têm procurado a causa associativista 
em busca de representatividade, capacitação, aumento da rede de relacionamen-
tos e possibilidades de geração de negócios.  O desejo de mudança, o não-confor-
mismo e a preocupação com o desenvolvimento econômico e social também são 
razões para a participação dos jovens no movimento. Indo um pouco além, esses 
mesmos motivos têm levado muitos deles a ingressarem no meio público.

O MAIOR MOVIMENTO
JOVEM EMPREENDEDOR
DO BRASIL

75 20 1500+DE

núcleos 
em SC

anos de
atuação

jovens empresários
participantes

+DE
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O CEJESC é o
braço jovem da
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Marcos Roberto Stumpf
Presidente do CEJESC (Gestão 2019)

Eduardo Schnaider Pedrini
Diretor de Assuntos Políticos do
CEJESC (Gestão 2019)

Uma democracia forte é construída com a participação de todos na 
gestão pública. No CEJESC procuramos estar informados do que 
acontece na administração das cidades, do estado e do país. Assim, 
podemos propor melhorias e cobrar dos nossos governantes mais 
efetividade no serviço e, principalmente, orientar nossos jovens para 
serem os protagonistas dessas políticas públicas.

Hoje nós temos muitos jovens que participam ou já participaram de núcleos 
ligados ao CEJESC e que estão contribuindo com a gestão pública, especial-
mente na área de desenvolvimento econômico. Em todas as cidades com a 
presença de jovens na gestão, os resultados são nítidos. Podemos destacar o 
benefício do diálogo aberto com os empresários e entidades, e o vínculo firmado 
com todos para o desenvolvimento da sociedade. 
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Muitos jovens empreendedores oriundos do movimento associativista 
atuam em cargos públicos, seja em nível municipal, estadual ou até mesmo, 
nacional. Através de sua Diretoria de Assuntos Políticos, o CEJESC traba-
lha fortemente no propósito de capacitar e orientar os jovens interessados 
no serviço público, além de promover um ambiente favorável à troca de 
experiências e compartilhamento de boas práticas na atividade.

Este guia de Boas Práticas na Gestão Pública é resultado desse compro-
misso e traz aqui informações valiosas e que ajudam na divulgação de 
conhecimentos e experiências dos jovens que já atuaram em cargos 
públicos, com o principal objetivo de inspirar outros jovens a trilharem esse 
mesmo caminho.

Este Guia está organizado em três principais etapas:

DIAGNÓSTICO: Pesquisa realizada em abril de 2019 com 
jovens do movimento de empreendedorismo jovem de Santa 
Catarina que buscou identificar o perfil do jovem associativista 
na gestão pública e suas principais motivações.

BOAS PRÁTICAS: Como diria o provérbio, palavras comovem, 
exemplos arrastam. 

Muitas experiências já foram realizadas dentro do movimento do 
Cejesc, contribuindo para mudar realidades e promover o 
desenvolvimento dos negócios em diferentes aspectos.

Estas iniciativas que partiram dos Núcleos Jovens e de seus 
participantes, beneficiando empresários de diversos setores é 
demonstrada a seguir através de alguns depoimentos de quem 
já fez acontecer.

REFLEXÕES: Considerações de quem já participou da política 
regional e considerações sobre como ter uma gestão pública de 
resultados e gerar engajamento e relevância para a sociedade 
local.

BOAS
PRÁTICAS NA
GESTÃO PÚBLICA
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DIAGNÓSTICO
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Esta pesquisa foi realizada com jovens que já passaram ou
fazem parte do CEJESC, e atualmente ocupam cargos públicos.

eletivo concursado
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como o movimento Jovem contribuiu
no interesse pela gestão pública?

17
10
05
07
03

cARGOS PÚBLICOS OCUPADOS

QUAL FOI A
PRINCIPAL 
MOTIVAÇÃO

PARA ATUAR NO
SETOR PÚBLICO?

Ampliou minha
rede de contatos.

Abriu as portas para
essa oportunidade.

Inspirou-me à
participação.

Forneceu capacitação
para meu ingresso na
função.

Secretário de Desenvolvimento Econômico
Superintendente de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis
Assessoria de Assuntos para Juventude (Gabinete Prefeito) / Gerência de Comunicação (SECOM)
Diretoria de Promoção do Lazer (SECTUR)
Secretário Desenvolvimento Econômico, Presidente Cia Saneamento, Diretor Executivo Secretaria de Governo
Secretário de Turismo e Esportes / Secretário de Obras e Infraestrutura. 
Chefe de Gabinete na Câmara de Vereadores, Assessor da Juventude no Poder Executivo,
Conselheiro Deliberativo no IFSC - Campus Canoinhas
Secretário de Esportes e Juventude
Controle interno 
Secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio
Secretário parlamentar
Assessor de Governo
Legislativo - Assessor Especial Legislativo; Executivo - Procurador de Contratos e Licitações
Vereador e Presidente da Câmara 
Vereador
Secretário de Turismo 
Diretor Executivo de Desenvolvimento Sustentável
Assessor de Desenvolvimento Econômico 

Executivo
Executivo
Executivo

Executivo
Executivo
Executivo

Executivo
Legislativo
Executivo
Legislativo
Executivo
Executivo e Legislativo
Legislativo
Legislativo
Executivo
Executivo
Executivo

Contribuir com a gestão pública

Atender as denandas empresariais

Seguir carreira política

Aprendizado

Outros

04
03

01
02
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Braço do Norte

ExpoGD - Exposição de geração distribuídas de energias.

Fomentar a diversidade de energias limpas no município 

Iniciou a 1ª etapa em outubro de 2018,  e a 2ª etapa em outubro de 2019.

Algumas empresas já implantaram o método de energia fotovoltaica em suas 
sedes.

3ª etapa em outubro de 2020 agregando outro tema

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES 
REALIZADAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS

PRÓXIMOS
PASSOS

CIDADE
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Joinville

JEDI - Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. 

Ampliar a matriz econômica do município, desenvolver empreendedores e gerar 
novas startups. 

Estruturação de um programa de capacitação e fomento ao desenvolvimento de 
novos negócios, prioritariamente de Startups. 

Nas três primeiras edições do JEDI, 17 novos negócios foram iniciados.

Consolidar a metodologia e executar novas edições em diferentes temas.

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES 
REALIZADAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS

PRÓXIMOS
PASSOS

CIDADE
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Florianópolis

Juro Zero Floripa

Acesso ao crédito para micro empresas e empreendedores individuais.

•  Criação da Lei Municipal de Microfinanças
•  Desenvolvimento do Programa Juro Zero Floripa
•  Balcão Juro Zero Floripa no mercado público e atividades nas comunidades de 
divulgação do Programa. 

O Programa teve, em 30 meses, R$ 1.421.200,00 concedidos em empréstimos. 
Foram R$ 488,2 mil para 236 microempreendedores individuais e R$ 933 mil para 
190 microempresas. Lançado em agosto de 2017, o programa concede emprésti-
mos sem juros de até R$ 7 mil para microempreendedor individual (MEI) e até R$ 
10 mil para microempresa (ME) com sede em Florianópolis. Caso as parcelas do 
empréstimo sejam pagas em dia pelo microempreendedor, os juros são por conta 
da prefeitura.

O Programa está sendo adotado nacionalmente pelo Ministério da Economia, com 
referência no que foi realizado em Florianópolis.

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES 
REALIZADAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS

PRÓXIMOS
PASSOS

CIDADE
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Gaspar

Gaspar Pro. O Gaspar Pro é um Fórum Permanente de discussão e promoção de 
ações relativas a educação e qualificação profissional no município de Gaspar

•  Aproximar instituições de ensino atuantes do município de Gaspar;
•  Diagnosticar os desafios da qualificação
•  Discutir soluções e mapear oportunidades
•  Promover ações para inclusão na educação (formação continuada)
•  Divulgar as oportunidades de qualificações presentes no município

•  Apresentação para jovens do alistamento militar
•  Projeto de orientação profissional
•  Formação empreendedora nas escolas
•  Programa de iniciação ao mercado de trabalho
•  Formação continuada dos professores para a inovação, criatividade e empreen-
dedorismo.
•  Feira das Profissões
•  Semana do Empreendedorismo e Qualificação Profissional
•  Gincana (parte Gaspar Pro)
•  Incentivo ao jovem para a educação profissional
•  Planejamento

Até 2017 apenas uma instituição no município, hoje são mais de dez. Diagnóstico 
da Educação Local. Diminuição da evasão. qualificação profissional. eventos de 
conscientização.

•  Continuidade dos projetos para incentivo à qualificação profissional e elevação 
da escolaridade.
•  Mudar a maneira como se vê a educação é responsabilidade de todos!

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES 
REALIZADAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS

PRÓXIMOS
PASSOS

CIDADE
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Gaspar

Instalação do Pelotão de Patrulhamento Tático – PPT na 3ª Companhia da Polícia 
Militar de Gaspar/SC

Os Pelotões de Patrulhamento Tático – PPT, existentes em diversas unidades da 
Polícia Militar de Santa Catarina, são uma fração de tropa especializada que 
possuí treinamento, identidade visual (fardamento), doutrina e equipamentos 
diferenciados para atuação nos mais diversos tipos de ocorrências policiais, 
especialmente as de maior gravidade, e também no patrulhamento tático móvel.

•  Apresentação aos Vereadores
•  Apresentação às entidades
•  Apresentação aos empresários
•  Captação de recursos
•  Apoio da Prefeitura
•  Projeto de Lei na Câmara
•  Aprovação da Câmara
•  Compra de materiais

•  Percepção de segurança e presença policial melhor avaliada, policias militares 
previamente selecionados e treinados em táticas policiais, choque ou operações 
especiais, sendo seu emprego de forma geral em atividades de policiamento 
ostensivo e repressivo.
•  Melhoria no ambiente empresarial e decisão sobre investimentos, como um fator 
importante para o desenvolvimento econômico.

Transformar Gaspar em Guarnição Especial ou Batalhão

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES 
REALIZADAS

RESULTADOS
ALCANÇADOS

PRÓXIMOS
PASSOS

CIDADE
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REFLEXÕES



Mesmo sem a pretensão de exercer um cargo público, a atuação do empresário Danilo Conti junto ao Núcleo de 
Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ) abriu novas oportunidades em sua 
carreira. “Quando decidi participar do associativismo, foi para ser um poderoso agente de transformação social. 
Eu entrei no núcleo com espírito colaborativo, com vontade de trabalhar e ajudar a cidade”, declara.

Em sua opinião, o convite do prefeito Udo Döhler para ser o secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvi-
mento Sustentável de Joinville ocorreu em decorrência de um bom trabalho que a diretoria do núcleo estava 
fazendo na época. “Eu era o coordenador e atuava como um facilitador junto à diretoria da ACIJ. Eu devo muito 
ao time que estava comigo, minha ascensão não foi um trabalho solo, foi resultado do trabalho de um time muito 
competente”, frisa o empreendedor.

As manifestações contra a corrupção, realizadas em todo o país, também contribuíram para despertar no 
empresário o desejo de fazer a diferença em sua cidade. “Joinville conseguiu eleger um ótimo prefeito e montou 
um colegiado técnico, com pessoas que cultivam os valores éticos, e entendi que poderia ser uma excelente 
oportunidade de contribuir com a mudança da política local”, explica Conti.

Após essa trajetória, que teve como berço uma entidade associativista, a recomendação de Conti é que os 
jovens sejam protagonistas dentro de seus núcleos. “Venham para o movimento com o espírito de fazer o bem, 
com muito empenho e dedicação. No mínimo, isso fará de você um empreendedor melhor. E bons empreende-
dores dão emprego às pessoas. E o emprego é o melhor programa social que uma cidade pode ter”, destaca. “O 
trabalho dá significado à vida, dignifica as pessoas e pode melhorar a vida de famílias inteiras. Isso fará da sua 
cidade um lugar melhor para viver”, finaliza o secretário.

DANILO CONTI
Secretário de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável de Joinville

LIDERANÇA JOVEM EM DESTAQUE NA MAIOR CIDADE DE SC
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O atual superintendente de desenvolvimento de indústria e comércio de Florianópolis, Piter Santana, tem uma 
longa caminhada dentro do associativismo. Há 16 anos, participa de entidades empresariais e núcleos de jovens 
empreendedores, e hoje, além do trabalho junto à prefeitura da Capital, é presidente da Câmara de Ética 
Tributária de Santa Catarina e da Ampe Metropolitana – Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas 
Empresas e dos Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis.

“A participação desde cedo me preparou para assumir as atividades atuais e saber como realizar a gestão de 
diversos projetos ao mesmo tempo e, principalmente poder realizar muito com pouco ou quase nada de recurso 
– algo que é presente nos núcleos que participei e que hoje vivencio no poder público”, observa Santana. De 
acordo com ele, assim como dentro do associativismo o trabalho é pautado por pilares estratégicos, a mesma 
ideia foi levada para dentro da prefeitura e contribuiu para o desenvolvimento de muitos projetos em prol do 
empreendedor.

Santana destaca, entre as conquistas desta gestão, o trabalho para desburocratizar a abertura de empresas, 
com a Lei de Simplificação, entre outros programas voltados à classe empresarial: a abertura da rede de 
atendimento ao empreendedor; o programa de microfinanças (Juro Zero Floripa), o programa de internacionali-
zação de empresas (Exporta Floripa); os atendimentos do Floripa Empreendedora nos Bairros, a Sala do 
Investidor, o Observatório Econômico de Florianópolis e o Plano de Desenvolvimento Econômico para os 
próximos 10 anos.

O jovem visionário acredita que todos os governos, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, deveriam 
adotar como premissa oferecer a jovens empreendedores, principalmente com formação associativista, espaço 
para que possam realizar gestão de pastas ligadas à sua área de atuação. “Eles conhecem na prática as 
necessidades da população e assim podem realizar boas entregas e deixar um grande legado para a sociedade. 
É uma excelente oportunidade para apresentar à sociedade e à classe política que podemos, sim, fazer mais, 
melhor e muito mais rápido”, argumenta.

PITER SANTANA
Superintendente de Desenvolvimento de
Indústria e Comércio de Florianópolis

TRABALHO ESTRATÉGICO PARA FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO NA CAPITAL
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Com a liderança aflorada desde cedo, o jovem empreendedor Eder Moraes, membro do Núcleo de Jovens 
Empreendedores de Maravilha, no Oeste catarinense, atualmente no segundo mandato como vereador, está 
licenciado do cargo para atuar como diretor de Articulação Política junto ao Executivo municipal. Ele conta que, 
desafiar-se na gestão pública, foi uma forma de sair do conformismo e buscar representatividade.

“Fazemos política todos os dias pela forma que agimos e analisamos tudo o que ocorre ao nosso redor. Eu 
sempre fiz isso aonde estava envolvido e, num dado momento, me senti na obrigação de ir além para promover 
algo que percebi ser necessário, por não concordar com os rumos que minha cidade estava tomando, pelas 
ações político-administrativas tomadas na época”, relata Moraes.

O fato de ser um jovem exercendo um cargo dentro do Legislativo, segundo ele, gerou muita expectativa entre os 
munícipes: “Naturalmente, por eu ser jovem, cria-se uma expectativa diferente, ainda mais quando há mudanças 
nas cadeiras que compõem um parlamento. Foi algo que busquei encarar mantendo a tranquilidade de uma 
responsabilidade a mais que assumi. Independentemente da idade, importante é ter consciência das ações e 
decisões que são tomadas e o que isso representa, porque os desafios são diários”.

Para Moraes, o maior desses desafios é entender a complexidade do meio público. “A própria burocracia te 
impede de avançar em ritmo acelerado e a desburocratização sempre será uma das barreiras a serem superadas. 
Buscar soluções inteligentes e uma cooperação entre setores público e privado sempre poderá ser uma saída 
para um movimento mais competitivo e produtivo na elaboração de políticas públicas”, salienta.

EDER MORAES
Diretor de Articulação Política junto à
administração de Maravilha/SC

ENGAJAMENTO DE NUCLEADOS TAMBÉM NO OESTE

BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO PÚBLICA  21



A gestão pública, além de transparente, precisa ser efetiva, célere e inovadora. É dever do Estado apoiar o 
cidadão que está na ponta, otimizando recursos e simplificando processos para aumentar a produtividade. A 
gestão pública requer menos burocracia e mais competitividade, liberdade econômica e confiança nas pessoas. 
Assim, diminuímos entraves e promovemos estímulos positivos para quem empreende ou quer empreender, 
gerando oportunidade, emprego, renda e dignidade às pessoas. 

Estes são alguns dos ideais que trago comigo no coração e na mente, e com muito orgulho, desde os tempos de 
movimento associativista, seja na AJET (em Tubarão) ou no CEJESC. Os jovens têm inúmeras habilidades 
proativas e um papel fundamental neste novo momento do País e de Santa Catarina. Suas inquietações, lutas e 
sonhos ganharão cada vez mais espaço para nos ajudarem a desenvolver social e economicamente o nosso 
Estado. Aliás, pensar em soluções conjuntas para responder a problemas comuns é um dos pilares do movimento 
associativista. O jovem, reitero, é essencial neste contexto. 

Por isto, iniciativas valorosas como esta do CEJESC - de compartilhar, reconhecer e incentivar melhores práticas 
- só fortalecem atitudes de que devemos todos persistir, ter vontade de fazer o bem e não desistir. O movimento 
traz também outro significado importante: toda e qualquer iniciativa, seja simples ou complexa, necessita de 
alegria, excelência e muito amor. Pois, seja na gestão pública, vida pessoal ou profissional de cada um, sempre 
valerá a pena lutar por uma causa justa e um propósito de vida; isto, sem dúvida, mobiliza, transforma e contagia.

LUCAS ESMERALDINO
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Santa Catarina

EMPREENDEDORISMO COMO ALICERCE DA ECONOMIA
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Exercendo o cargo de Relações Institucionais dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de 
Santa Catarina, o lageano Juliano Batalha Chiodelli, que também é vice-presidente da Associação Empresarial de 
Lages (ACIL), afirma que foi trabalhando voluntariamente, em prol do associativismo, que encontrou os motivos para 
ingressar no poder público.

“O associativismo, em sua essência, cumpre um papel importante na sociedade, que vai muito além de defender a 
classe, gerar oportunidades e fomento aos negócios. Ele viabiliza uma maior participação e cria espaços de diálogo, 
entre a sociedade organizada e o poder público.  Na gestão pública, visualizei uma forma de alcançar objetivos 
coletivos, usando a criatividade para romper barreiras que impedem o desenvolvimento socioeconômico”, garante 
Chiodelli.

O jovem integrou o Núcleo de Jovens Empreendedores de Lages e também foi secretário de Desenvolvimento 
Econômico na cidade serrana. Para ele, a experiência do setor privado contribuiu para suas ações no meio público. “É 
inevitável a percepção de que a natureza do setor público difere do setor privado. A lógica de trabalho, o jeito de se 
pensar as ações e as relações pessoais se dão de outra forma. Neste ponto, minha experiência na iniciativa privada e 
a visão empreendedora foram fundamentais na tomada de decisões que contribuíram para o desenvolvimento de um 
setor público voltado à inovação e com foco à solução”, assegura.

Governos e empreendedores, em sua visão, podem construir parcerias produtivas e soluções inovadoras para velhos 
problemas que emperram a melhoria dos serviços públicos e o desenvolvimento. “Fica a percepção de que os jovens 
podem e devem se envolver cada vez mais com a gestão pública. A política é dever de todos e não se limita à escolha 
de seus representantes: implica em acompanhar a gestão pública, oferecer soluções e cobrar ações”, reforça.

Chiodelli acredita no potencial dos jovens para promover mudanças significativas ao país: “Empreendedores podem 
desenvolver um futuro que está além da criação de novos modelos de negócios; podem arquitetar na gestão pública 
um novo horizonte, com mais progresso, justiça social e oportunidades para todos”.

juliano batalha chiodelli
Presidente da JUCESC
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

VISÃO EMPREENDEDORA DENTRO DO GOVERNO DO ESTADO
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BRUNO SOUZA
Deputado Estadual

Particularmente, sempre gostei de participar de grupos que promoviam algum tipo de impacto positivo na vida das 
pessoas. Fui escoteiro na infância, empreendedor na adolescência e há mais de 10 anos estou envolvido em 
projetos de voluntariado, educação e cultura.

A ideia de contribuir com a vida pública surgiu como maneira de defender as ideias da liberdade onde ela raramen-
te está presente. Nos legislativos municipais, estaduais e federal por muito tempo criou-se burocracia e conta para 
as próximas gerações pagarem sem qualquer questionamento. Creio que agora estamos mudando isso.

O papel das novas gerações é essencial neste processo, justamente porque são as mais prejudicadas por 
diversas políticas como a irresponsabilidade fiscal. Toda vez que um governo gasta mais do que arrecada, está 
impondo um imposto sobre as futuras gerações em forma de dívida pública. Pensem um segundo: você empresta-
ria dinheiro para o Governo se ele perdesse a capacidade de cobrar impostos? Claramente não! Ou seja: toda 
dívida pública só tem valor porque o credor sabe que o governo tem de quem cobrar. Adivinhe só quem é que vai 
pagar as dívidas que o governo de hoje faz… Exatamente: os jovens. 

Os jovens têm muitos motivos para defender a responsabilidade fiscal e a prosperidade. Mas será que jovens 
suficientes estão preocupados com estas pautas? Acredito que, por iniciativas como a da CEJESC, sim. É por este 
motivo que jovens precisam se engajar para melhorar o ambiente de gestão pública: mostrar que é possível fazer 
diferente, defendendo uma pauta pró-liberdade e prosperidade, e contra os atalhos que as antigas gerações 
tomaram e que nos deixaram uma conta cara a pagar.
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CARLOS CHIODINI
Deputado Federal

Como parte da liderança política catarinense, da qual busco contribuir desde os 17 anos, afirmo ter orgulho em 
poder ajudar a construir a história da democracia brasileira. É com esse sentimento que enfatizo a relevância da 
participação dos jovens na política com espírito empreendedor como ponto chave para o futuro do nosso país. 
Recentemente, em convenção nacional, fui eleito como o novo segundo vice-presidente do partido, fruto de 20 
anos de trajetória limpa, dedicada aos anseios dos catarinenses e ao setor produtivo, marca registrada do nosso 
Estado. 

Nunca tive um processo me envolvendo em quaisquer tipos de corrupção. Em um cenário em que os egos estão 
aflorados e a raiva de lados opostos tão iguais, mas com discursos diferentes, agradeço aos amigos que me 
incentivaram a percorrer estradas corretas. O comprometimento com a gestão e a minha crença em propostas 
que impulsionem o país para o progresso com a pesquisa e a tecnologia, aliados ao desenvolvimento sustentá-
vel, sempre foi meu horizonte – trilhado como deputado estadual por três mandatos, como secretário de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina e agora como deputado federal.

Fica aqui o meu incentivo aos jovens que pretendem ingressar na carreira pública, que para mim é sinônimo de 
colheita próspera desde que as boas práticas estejam em voga. 
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A co-criação entre os 
setores público e 

privado é o melhor 
caminho para o 

engajamento das 
pessoas e continuida-

de das ações.

Assuma a realização das 
atividades e não dependa 
exclusivamente do órgão 
público para executar o 

projeto.

Vida pública exige
vocação. Há um limite de 
ganhos pessoais, mas é 
possível alcançar ganhos 

coletivos não dimensionáveis.

Seja resiliente. 
Persista, apesar dos 
fortes movimentos 

contrários.

Nunca negocie seus 
princípios e nunca 
pense individual-

mente.

Seja politizado, 
imparcial e atue 

focado na eficiência e 
na economicidade. 

Esteja capacitado 
tecnicamente e prepara-

do politicamente.

Ouça as pessoas. Crie um 
ambiente favorável de 
diálogo com todos.

Precisamos ter mais 
jovens engajados em 

transformar o Brasil em 
um país melhor, eficiente 

e livre da corrupção.

Busque referên-
cias de boas 

práticas de gestão 
realizadas em 
outras regiões.

DEZ LIÇÕES
DE JOVENS
ATUANTES

NA GESTÃO
PÚBLICA 
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OBJETIVOS
•  Criar uma política de desenvolvimento sustentável nos municípios de médio e 
longo prazo;
•  Fortalecer os setores produtivos e estratégicos dos municípios;
•  Fortalecer a parceria público-privada

PLANEJAMENTO COM VISÃO
Os municípios são replanejados com projeção de 20 anos à frente, da adequa-
ção das leias à análise econômica.

PLATAFORMA DE DIÁLOGO
Entidades públicas, entidades privadas, clubes de serviços, associações de 
classe, educação e meio acadêmico, movimentos organizados, ACIs, poder 
público.
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O CEJESC integra o projeto Voz Única, idealizado pela FACISC, e defen-
de três principais iniciativas que devem ser praticadas pelo poder público:

Simplificação do processo de abertura de empresas e criação de 
lei que isente ou diminua a carga tributária para as MPEs nos 
seus dois primeiros anos de atuação;

Estimular o empreendedorismo através da criação de incubado-
ras para o surgimento e maturação de novos negócios, possibili-
tando um ambiente para pesquisa, desenvolvimento e intercâm-
bio entre empreendedores, empresas, institutos de pesquisa e 
governo;

Desenvolver programa de capacitação e educação empreende-
dora.

Conheça todas as demandas identificadas pelo CEJESC no site: 
vozunica.com.br

1
2

3
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