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 Introdução  

  

Com o advento da Terceira Revolução Industrial e do consequente surgimento de novas 

tecnologias, novos modelos de negócio e novas estratégias econômicas, o mercado de trabalho 

brasileiro sofreu mudanças significativas. Recém-graduados de diversas instituições de ensino 

pelo Brasil tiveram de encontrar um meio diferente dos três caminhos até então apresentados: 

indústria, a academia ou o ramo empresarial. O empreendedorismo, então, surge como o quarto 

caminho para os profissionais recém-formados, trazendo inovação e aliando habilidades e 

conhecimentos à tecnologia e aos meios de comunicação/interação atuais.  

  O Movimento Educação Empreendedora  

  

Ao redor do mundo, centenas de universidades já reconheceram o papel e o poder da 

educação empreendedora sobre a inovação e o desenvolvimento econômico dos países. 

Contudo, diversas instituições de ensino superior do Brasil não se encontram preparadas para 

essa transformação. Diante da falta de orientação e de incentivo a posturas empreendedoras, 

tanto de docentes quanto de discentes, o Movimento Educação Empreendedora – uma parceria 

da Endeavor com o SEBRAE -, aparece como um projeto que visa quer auxiliar na  

criação do ecossistema empreendedor dentro das instituições de graduação.  

  

De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, em 2014, enquanto cerca de 

65% dos professores estão satisfeitos com iniciativas de empreendedorismo dentro das 

universidades brasileiras, a média de satisfação entre alunos é de 36%. Diante dessa carência, 

em 2015 foi fundado o Café com Startup, clube de empreendedorismo filiado ao MEE.  

  

A partir da percepção da necessidade de potencializar e inspirar o empreendedorismo, o 

sonho grande e a inovação nos alunos de graduação da Universidade Federal do Ceará, e da 

vivência da dinâmica dos ecossistemas empreendedores das universidades americanas - no 

antigo programa Ciência Sem Fronteiras -, o Café com Startup age como agente chave e hub 

local, indo muito além da sala de aula e do relacionamento com diferentes stakeholders, com o 

desenvolvimento de habilidades dos alunos da instituição, independentemente do curso e do 
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nível, por meio do aperfeiçoamento de suas competências empreendedoras e do suporte 

adequado para o desenvolvimento de ideias de negócio.  

  

Assim como as diretrizes do MEE, o objetivo das ações do também diz respeito à 

criação de uma rede que batalhe pela causa da educação empreendedora. Uma teia que, além da 

conexão e da troca, esteja engajada no envolvimento de ações que ajudem a estimular um 

cenário empreendedor.  

  

Depois de tantas mudanças nos cenários mundiais, a aproximação entre o mundo 

empresarial e o acadêmico mostrou-se fundamental para a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico dos países. Com isso, a importância em inovar e gerar novos conhecimentos e 

tecnologias vem aumentando e, consequentemente, mudando a relação entre esses dois núcleos 

nas últimas décadas. Em diversos lugares do mundo, houve aproximação entre as instituições 

acadêmicas e o mercado, principalmente a partir da segunda metade do século XX. As principais 

universidades não estão mais apenas empenhadas em produzir conhecimento e formar 

profissionais, mas também em contribuir com o desenvolvimento tecnológico e econômico dos 

respectivos países. Assim, por meio do empreendedorismo estimulado em universidades, está 

sendo quebrada a barreira cultural que separava o mundo acadêmico das empresas, 

estabelecendo uma nova e benéfica relação para ambos.  

  

O empreendedorismo em universidades pode trazer grandes benefícios tanto para os  

centros de pesquisa – e seus alunos – como para as empresas.  

  
Universidades públicas recebem recursos, normalmente escassos, essenciais para o 

desenvolvimento do conhecimento. Com isso, a busca por novos recursos talvez seja 

um importante estímulo para que as universidades e os institutos de pesquisa almejem 

e participem do processo de cooperação com o mundo produtivo. Além da necessidade 

financeira, outros fatores contribuem para essa postura da universidade, como a 

aproximação com a realidade técnica, econômica e social, e sua incorporação nos 

currículos dos cursos, bem como a contribuição para a transformação tecnológica e 

social que se espera dos centros de pesquisa e das universidades. (IPIRANGA, 2013)  

  

Se, por um lado, as universidades ganham com a obtenção de recursos e possível  

aumento da relevância da pesquisa acadêmica – e seus alunos com melhores possibilidades de 

emprego – as empresas também se beneficiam da relação. Dentre as mais importantes vantagens 

para as empresas estão o acesso a recursos humanos qualificados, laboratórios e instalações, e 

conhecimento antecipado de resultados de pesquisas. Todos esses fatores contribuem para que 

o processo de desenvolvimento de novas tecnologias seja feito de modo  
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mais rápido e eficiente.  

  

No mundo, a percepção de que o empreendedorismo poderia ser ensinado começou a 

circular nos anos 1970 e 1980, especialmente nos Estados Unidos, e resultados podem ser vistos 

em Babson College, Stanford e Baylor University, por exemplo. Essas universidades são centros 

de excelência em ensino e, ao mesmo tempo, promovem maior contato de seus alunos com o 

mundo empresarial, dando a eles a oportunidade de seguirem uma carreira empreendedora.  

  
Especialmente nos Estados Unidos, as universidades têm conexão muito forte com o 

empreendedorismo. Além de faculdades totalmente focadas no tema, como a Babson, 

lá é tradição as faculdades serem financiadas por grandes empreendedores, o que 

praticamente não existe no Brasil. Há a cultura de se empreender já na universidade, 

com grande oferta de estágios, entidades estudantis e centros de empreendedorismo. 

(MUSSI, 2014)  

  

No Brasil, esse movimento ainda é muito recente. Quando a Endeavor iniciou as  

atividades no país, em 2000, a palavra empreendedorismo nem existia no dicionário. Além de 

as universidades não terem uma estrutura que apoie a jornada completa do empreendedor, a 

universidade está desconectada do mercado e sua atuação não estimula a inovação. Não 

obstante, ainda são poucos os profissionais aptos a incentivar o empreendedorismo no meio  

acadêmico.  

  

“Como o ensino dessa área ainda é recente no Brasil, a formação de professores 

especializados é uma dificuldade, assim como mostrar ao universitário a importância de se 

preparar para empreender no futuro.“ (MUSSI, 2014).  

  

O CAFÉ COM STARTUP  
  

  

O Café com Startup é um clube de empreendedorismo que tem como objetivo despertar 

o interesse dos estudantes pelo tema e ajudar na formação de networking entre os participantes. 

Além disso, busca-se um aumento no número de startups criadas por estudantes  

da UFC.  

  

O Café com Startup possui atualmente quatro formatos de encontro:  

  

- Palestra: Traz-se um convidado, normalmente CEOs ou fundadores de empresas 

e startups, para palestrar sobre seu negócio e sobre outros temas relacionados ao ecossistema 

empreendedor. Após, realiza-se uma sessão de perguntas e respostas.  



 

  
  

Rio de Janeiro/RJ   
20  e 21 de Julho   de  

2017   BRASIL   

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo   

Social    Enactus Brasil   

  

- Discussão ou Dinâmica: Um membro do clube apresenta um assunto relacionado 

a empreendedorismo ou startups, e os participantes discutem o assunto. Exemplos: Lean 

Startup, Customer Development, Business Model Canvas, etc.  

  

- Pitch: Pitch é um formato de apresentação utilizado por fundadores de startups 

para apresentar sua ideia de negócio. Os pitches devem ser curtos e ajudam os donos de startups 

a conseguir investidores. Nesse encontro, os participantes podem apresentar suas ideias com o 

objetivo de encontrar sócios e investidores, além de receberem feedback dos outros 

participantes.  

  

- Workshops: Minicursos sobre algum tema específico relacionado aos temas  

normalmente abordados pelo clube.  

  

Uma das culturas do clube, como o próprio nome já demonstra, é o consumo de café. 

Muito comum em empresas jovens e startups, o café é símbolo do âmbito workaholic8. Pensando 

nisso, em todos os eventos, é servido café para todos os participantes. Além disso, depois de 

cada evento é realizada uma pesquisa de satisfação.  

  

Atualmente, o Café com Startup trabalha com quatro Barões do Café: Presidente, Vice-
Presidente e dois Diretores; e oito Cafés com Leite, que são os trainees. Com uma estrutura 

organizacional horizontal, todos os membros realizam todas as atividades necessárias para o 

bom andamento do clube.  

  

A influência do clube para com as atividades empreendedoras na universidade tem  

sido extremamente satisfatória:  

  

- Dos membros-fundadores, todos, sem exceção, conseguiram montar uma empresa ou 

startup e estão obtendo êxito. As habilidades adquiridas ao gerenciar o clube foram  

essenciais para a excelência na formação de seus negócios.  

  

- Dos atuais Barões, dois estão com modelos de negócio em andamento. O 

conhecimento repassado pelos membros-fundadores, como relacionamento com o 

cliente, pesquisas de mercado, marketing estratégico e design thinking, foram 

plenamente utilizados na construção do modelo.  

  

- Até maio de 2017, mais de 40 eventos já foram realizados, sendo mais da metade  

palestras, com uma média de 30 pessoas por evento.  

  

- A partir das pesquisas de satisfação, cerca de 80% das avaliações gerais foram  

consideradas Excelentes (Péssimo, Ruim, Regular, Ótimo e Excelente).  

  

- Já existem iniciativas de filiais do clube em outras universidades, tanto no Ceará  
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quanto em outros estados do Brasil.  

  

- Grandes empresas e startups procuram o clube com o intuito de palestrar.  

  

- Lançamentos de outros clubes de empreendedorismo na Universidade.  
  

Alguns dos encontros já realizados:  
  

- Palestra: Minha Experiência (Lucas Almeida);  

  

- Discussão: Quanto Vale Uma Ideia?;  

  

- Palestra: Lean Startup (Leandro Alves);  

  

- Palestra: Por que empreender? (Jallyson Torres);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Davi Vasconcelos);  

  

- Palestra: Bate Papo com Léo Lacerda (Léo Lacerda);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (André Navarro);  

  

- Palestra: 9 Passos Para Um Negócio Online de Sucesso (Renato Vasconcelos);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Diego Lira);  

  

- Dinâmica: Resolvendo Problemas da UFC;  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Gustavo Lima);  

  

- Dinâmica: Sua Startup em 40 Minutos;  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Romulo Férrer);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (André Siqueira);  

  

- Palestra: Legalmente Startup (EJUDI);  

  

- Palestra: Design Thinking (3ª Caixa);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Lucas Barreto);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Edivando Alves);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Anderson Morais);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Guilherme Carneiro);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Eduardo Tavares);  
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- Palestra: Experiência Empreendedora (Ricardo Cavalcante);  

  

- Palestra: Experiência Empreendedora (Mara Raquel);  

  

- I Workshop de Pensamento Criativo;  
  

  

  

Das empresas e startups já envolvidas com o Café com Startup: Bome, Altum, Washer, 

AuditPhone, Meu Atendimento, Meu Óculos de Madeira, RedRocket Desenvolvimento, Dog 

Factor, Vent7 Inovações, PISCIS, EJUDI, Urbis, 3ª Caixa, PedGanha, Agenda Kids, Taquion e 

Baita.  

  

Conclusão  
   

Diante do exposto, fica clara a influência da educação empreendedora nas universidades 

e no cenário econômico do País. As Universidades ganham um papel importante na formação 

de alunos empreendedores, preparando-os para esse novo momento, no qual a capacidade de 

iniciativa será essencial para o êxito profissional. É nesse pensamento de que a instituição 

acadêmica vai além da formação, cooperando com empresas e governo no sentido de formar 

uma realidade diferente quanto à educação empreendedora nas universidades brasileiras.  
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