
 

Empreenda Santander 2019 abre inscrições: iniciativa 
contemplará empreendedores de todo Brasil 

 

     Programa é voltado para universitários, startups e universidades que capacitem 

microempreendedores; 

Os melhores serão contemplados com aporte financeiro, bolsas de estudo e mentoria. 

São Paulo, 03 de dezembro de 2018  

O Santander Universidades abre hoje as inscrições de seu maior programa de incentivo 

ao empreendedorismo no Brasil: o Empreenda Santander 2019 faz parte do projeto global 

Santander X, com o qual o Banco promove o empreendedorismo universitário em todo o 

mundo.  

A segunda edição terá três categorias: Universidade & Microempreendedor, 

Universitário Empreendedor e aquela destinada à Startup. O Programa é a evolução dos Prêmios 

Santander Universidades, realizados até 2015 e durante os 11 anos de sua existência foram 

recebidas mais de 20 mil inscrições, 161 projetos premiados e R$ 11 milhões em prêmios. 

O Empreenda Santander tem como objetivo fomentar o empreendedorismo em todo o Brasil e 

apoiará os negócios dos contemplados destes três perfis com apoio financeiro, bolsas de estudo 

e mentoria por até 6 meses. 

Na categoria Universitário Empreendedor podem participar universitários matriculados 

em cursos de graduação, pós-graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e também alunos de ensino técnico, sob orientação 

de um professor escolhido. O objetivo é apoiar ideias inovadoras, e o projeto selecionado 

receberá aporte financeiro de R$30 mil, bolsa de estudos na Babson College - para professor e 

aluno - nos Estados Unidos e mentoria de até seis meses realizada pela ACE. 

Em Startup a finalidade é apoiar iniciativas com alto potencial de crescimento e escala. 

Participam empreendedores com negócio já constituído no mercado e a startup finalista 

receberá o valor de R$100 mil, além de bolsa de estudo na Babson College e mentoria de até 

seis meses realizada pela Endeavor. 

Na esfera de Universidade & Microempreendedor o foco é capacitar a instituição de 

ensino para que esta apoie o desenvolvimento do negócio do microempreendedor selecionado, 

para isso a Universidade receberá um treinamento exclusivo da Aliança Empreendedora. 



 

Os microempreendedores devem ser clientes do Prospera Santander Microcrédito, e os 

interessados devem procurar o agente de crédito para gravar um vídeo contando sobre seu 

negócio. Após a etapa de inscrição dos microempreendedores, as Universidades poderão assistir 

aos vídeos e escolher entre os negócios que desejam contribuir. A instituição de ensino superior 

selecionada receberá R$15 mil para aplicar no plano de capacitação que apoiará o 

microempreendedor por até seis meses, e este poderá receber R$5 mil para investir em seu 

negócio. 

Na avaliação de Steven Assis, Head do Santander Universidades “o programa oferece 

uma jornada completa de empreendedorismo que aborda desde a ideia que muitas vezes ainda 

não saiu do papel até negócios escaláveis que buscam aceleração para se consolidar no 

mercado”. 

O carioca Marcelo Guedes Roque, da Preço Certo, foi o contemplado da categoria 

Startup na última edição do programa. A Preço Certo é uma startup de formação de preços e 

simulação de resultados para comércio e prestadores de serviço. A plataforma visa simplificar o 

que hoje é muito difícil para as MPEs: precificação com precisão para entender qual o impacto 

nos indicadores e resultado mensal do negócio. Segundo ele a iniciativa foi um divisor de águas 

para sua empresa: “ A capacitação na Babson College associada à mentoria com executivo do 

Banco e a aceleração da Endeavor mudou nossa empresa da água para o vinho. Estamos 

crescendo muito desde então. Recomendo a todo empreendedor que se candidate no 

Empreenda Santander. Não é uma jogada de marketing do Banco. É trabalho sério. Tem muita 

gente competente diretamente envolvida nesse suporte”, garante. 

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de abril de 2019 pela plataforma de 

empreendedorismo global do banco, o Santander X (brasil.santanderx.com/empreenda). 

 

Sobre Santander Universidades  

O Banco Santander tem um compromisso com o Ensino Superior que se materializa por meio do 

Santander Universidades, uma iniciativa internacional única que o distingue de outras 

instituições financeiras. O Santander é a empresa privada que mais investe em apoio à educação 

no mundo (Relatório Varkey / UNESCO-Fortune 500) com mais de 1.200 acordos de colaboração 

com universidades e instituições acadêmicas em 21 países. Desde 2002, a entidade destinou 

mais de €1.6 milhões de euros a iniciativas e programas acadêmicos. 

 

http://www.brasil.santanderx.com/empreenda

