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Em um esforço conjunto do Instituto Empreender Endeavor Brasil e do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), foi concebida e realizada a 

pesquisa intitulada “Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2014” que contou com 

a participação de mais de 5.000 estudantes e de 600 professores universitários de 150 

instituições de ensino superior das cinco regiões brasileiras. Entre os principais resultados da 

pesquisa, concluiu-se que 6 em cada 10 universitários pensam em empreender, porém a 

maioria dos alunos pesquisados não se prepara para empreender. De acordo com a pesquisa, 

apenas 14,1% dos pesquisados indicam que gastam tempo aprendendo a iniciar um novo 

negócio. Mesmo entre os alunos que “pensam muito em empreender”, apenas 22,6% 

apontaram ter a mesma dedicação para começar a empreender (ENDEAVOR, 2015).  

 A pesquisa de 2014 aponta que essa falta de prática para empreender também pode ter 

impacto nos resultados sobre a confiança dos alunos para realizarem atividades típicas de um 

empreendedor, tais como contratar, gerir as finanças ou definir uma estratégia para um novo 

produto. Nesse sentido, entre os alunos que apontaram ter uma baixa dedicação para 

empreender, constatou-se que apenas 20% sentiam-se muito confiantes para abrir um negócio. 

Já entre os discentes que apontaram se dedicar ao estudo do empreendedorismo, cerca de 40% 

se sentem muito confiantes. Como recomendação para estimular os alunos e aumentar a 

confiança destes para empreender, a pesquisa aponta como solução a maior participação de 

universidades e professores no desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

empreendedorismo e à inovação (ENDEAVOR, 2015).  

Todas essas problemáticas quanto ao empreendedorismo na Universidade também 

podem ser levados para o Ensino Médio, no qual os alunos não são ensinados propriamente 

quanto ao que é ser um empreendedor. O Estado do Ceará vêm avançando nesse sentido, 
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criando mais escolas profissionalizantes e incluindo o Empreendedorismo como objeto de 

estudo. Instituições como a Junior Achievement são de ampla atuação no estado, trabalhando 

nas escolas de ensino público, ensinando quanto ao empreendedorismo. 

Porém, ainda há uma grande lacuna quanto ao ensino do empreendedorismo inovador, falta 

dar uma visão para os estudantes sobre ser um empreendedor por oportunidade, aquele que 

escolhe empreender mesmo com outras alternativas de renda. O empreendedorismo por 

oportunidade é mais suscetível ao sucesso e tem grande relevância na transformação 

socioeconômica de uma região. 

 

O Centro de Empreendedorismo da UFC 

O Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal do Ceará (CEMP-UFC) é 

um programa de extensão que foi iniciado em dezembro de 2014 com o objetivo de promover 

a formação de competências empreendedoras na comunidade, especialmente a discente, sob 

as perspectivas da inovação tecnológica e da sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Sua principal missão é disseminar a cultura empreendedora e apoiar a geração de 

empreendimentos inovadores e sustentáveis. Fazendo isso através de projetos realizados para 

os alunos da UFC e para a sociedade. Ainda, o programa objetiva conectar a Universidade 

Federal do Ceará aos ecossistemas empreendedores, local, nacional e internacional.  

 A criação de um Centro de Empreendedorismo para promover a formação de 

competências empreendedoras é justificada por quatro elementos básicos (HASHIMOTO, 

2013, p. 11): 

 - Não se aprende empreendedorismo só em sala de aula. Muitas competências 

empreendedoras precisam ser vivenciadas para serem adquiridas.  

- O empreendedorismo não se limita mais à criação de novas empresas, passou a ser uma 

competência cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho. 

- Um Centro de Empreendedorismo possibilita um envolvimento maior da comunidade local 

com a academia tanto através das empresas geradas, como também pelo relacionamento no 

ecossistema empreendedor. 

- Alunos que se tornam ex-alunos empreendedores bem sucedidos são mais suscetíveis e 

favoráveis a apoiar o desenvolvimento de novos empreendedores.  

Pensando na problemática do empreendedorismo no Ensino Médio, o CEMP criou o 

projeto Escolas Empreendedoras, que tem como missão formar os jovens estudantes das 

escolas públicas do Estado do Ceará quanto ao Empreendedorismo Inovador, buscando 
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mostrar o importante papel que eles exercem em nossa sociedade, e despertando 

características empreendedoras nos alunos. 

 Com isso, o Centro de Empreendedorismo da UFC se torna um dos principais 

parceiros para o recém criado Time Enactus UFC. Do projeto Escolas Empreendedoras, foram 

tirados muitos aprendizados e ensinamentos que foram analisados para a formação do 

primeiro projeto do Time. 

 

O projeto Escolas Empreendedoras 

O projeto teve início com um modelo escalável, em formato de palestras, onde se 

explanava acerca do Empreendedorismo Inovador e suas vertentes, eram convidados 

estudantes para falar de suas experiências com o empreendedorismo ainda no Ensino Médio. 

No segundo semestre de 2016 foram realizadas 3 palestras em duas escolas 

profissionalizantes de Fortaleza. Foram atingidos cerca de 160 alunos dos cursos de Estética, 

Edificações, Redes de Computadores, Administração e Contábeis. Ao final deste ciclo de 

palestras viu-se a demanda e necessidade por parte dos alunos e direção das escolas de um 

projeto mais profundo e contínuo, com isso foi estabelecida uma nova metodologia. 

O Escolas Empreendedoras mudou para o formato de competição de modelagem de 

negócios. A competição era feita entre equipes e negócios, composta de encontros com 

palestras e dinâmicas para aprendizado e avanço dos alunos. A metodologia foi proposta com 

o objetivo de aliar a área teórica com a prática, em um formato competitivo para melhor 

adesão e interesse dos alunos. Eram 6 encontros, realizados em um total de 5 semanas, 

formando pouco mais de um mês para a conclusão de todo o projeto na escola. 

Segundo a metodologia, o 1º Encontro é destinado à sensibilização dos alunos quanto 

ao empreendedorismo inovador e suas vertentes, tendo também convidados para falar de suas 

experiências empreendedoras quando ainda eram estudantes. O objetivo principal desse 

encontro é mostrar um pensamento crítico e de inovação para a resolução de problemas e 

visualização de oportunidades, retratando aos alunos as características que um empreendedor 

deve apresentar, e buscando motivá-los quanto a criação de inovação dentro de nossa 

sociedade. 

O 2º Encontro é destinado para a formação de equipes e idealização de projetos. A 

dinâmica segue a seguinte metodologia: divisão dos alunos por áreas de interesse, formação 

de equipes de acordo com as áreas de interesse (no máximo 6 pessoas por equipe), 

brainstorming de problemas da área e seus públicos alvos, brainstorming de soluções, filtro 

das soluções que geram mais impacto e tenham menos esforço, preenchimento da folha de 
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avaliação da solução. As áreas de interesse que os alunos se dividem são: educação, saúde, 

infraestrutura e cidades, sustentabilidade, energia, impacto social, cultura e arte, 

entretenimento. 

O 3º Encontro é destinado para que os alunos aprendam os primeiros passos para 

transformar ideias em negócios, ensinando-os quanto aos seguintes conteúdos: Lean Canvas e 

validação. O Lean Canvas é uma ferramenta visual que ilustra modelos de negócios de forma 

prática e rápida, destacando os principais pontos. A validação é dividida em dois módulos: 

validação do problema e validação da solução. A validação do problema busca mostrar se o 

negócio trabalhado atua em um problema real e pertinente, enquanto a validação da solução 

deve entender se a solução proposta é viável e atraente para os interessados. 

O 4º Encontro é a continuação do 3º Encontro, e o conteúdo abordado é: Mínimo 

Produto Viável (MVP), monetização, e prévia de Pitch. O MVP é um conjunto de testes que 

deve provar que seu negócio é viável. É um produto com o mínimo de recursos possíveis, 

capaz de provar a funcionalidade de seu negócio. Na monetização é abordada a importância 

de analisar o modo como seu negócio irá gerar receita, e exemplos e dicas para que eles 

idealizem a melhor maneira de gerar retorno financeiro para seu projeto. O Pitch é uma 

apresentação rápida e objetiva sobre seu negócio, com o intuito de despertar o interesse de 

agentes relevantes (investidores, clientes, parceiros). 

Os alunos devem preparar o primeiro Pitch de seu negócio para ser apresentado no 5º 

Encontro. Cada equipe tem 5 minutos para apresentar seu projeto, com mais 5 minutos para 

ouvir críticas e feedbacks de mentores. O restante do tempo é composto de mais mentoria para 

que os alunos possam desenvolver o projeto no decorrer da semana. 

O 6º Encontro é constituído das apresentações finais e premiação. Cada apresentação 

deve durar 5 minutos, com mais 3 minutos para perguntas e respostas dos jurados. São 

convidados jurados que votam seguindo os critérios de: Validação pelos clientes, Execução e 

Design, e Modelo de Negócios. 

 

Resultados e aprendizados 

O modelo de competição do Escolas Empreendedoras foi realizado no 1º Semestre do 

ano de 2017 em uma escola profissionalizante de Fortaleza. A princípio, o projeto teve uma 

boa recepção, com os alunos interessados no empreendedorismo inovador, e entendendo que 

empreender é mais do que montar sua própria empresa. Ao longo dos encontros, porém, os 

índices de evasão foram aumentando consideravelmente, por conta de uma característica 
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empreendedora chave: a resiliência. Muitos jovens se deparavam com o primeiro obstáculo 

em seus negócios e não compareciam aos demais encontros. 

Um dos obstáculos encontrados pelos jovens foi a não capacitação para a execução de 

seus modelos de negócios. Muitos alunos sonhavam em empreender em determinada área, 

mas não possuíam as especialidades para tal. Como um exemplo, podemos citar uma equipe 

que gostaria de empreender utilizando um aplicativo para a área de saúde, mas os seus 

integrantes não possuíam habilidades para o desenvolvimento do software. 

O Centro de Empreendedorismo analisou todos os resultados e dados da execução do 

protótipo do projeto nesse primeiro semestre, e irá executar um modelo mais enxuto do 

mesmo, passando os conhecimentos retratados na medotologia, mas priorizando a criação do 

modelo de negócio, sem a necessidade de criação dos primeiros protótipos do projeto, 

levando, principalmente, a importância de se pensar em clientes e propostas de valor de seus 

negócios. 

Contudo, a problemática da não especialização dos alunos para a execução de seus 

empreendimentos ainda fica em aberto. Com isso, a Enactus UFC entra com seu projeto 

voltado para a educação, o CADE (Célula de Aprendizagem Disruptiva e Empreendedora). 

Além de serem ensinados quanto ao empreendedorismo, os alunos devem ser capacitados e 

formados para empreenderem nas áreas de seus interesses, gerando não só conhecimento, mas 

também visão de futuro para esses jovens. 

O projeto CADE realizará a capacitação e o ensino das competências necessárias para 

a execução dos empreendimentos, como a capacitação quantos as áreas tecnológicas e 

culturais. Já o projeto Escolas Empreendedoras entra como uma importante parceria, com seu 

ensino quanto à modelagem de negócios, ao MVP, monetização e Pitch. O Centro de 

Empreendedorismo da UFC também é um importante parceiro para o Time Enactus UFC, 

com suas contribuições tanto no âmbito universitário quanto no conhecimento do Ecossistema 

Empreendedor Cearense. 
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