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Nota de Imprensa      
  

Santander sedia abertura da Semana Global de 

Empreendedorismo  
  

 Jesús Zabalza, presidente do Santander Brasil, abre o evento e fala da 

importância do setor para a economia 

 

 Iniciativa discute os pilares do empreendedorismo no País 

  
 
São Paulo, 9 de novembro de 2015 – O Santander Brasil sedia, pelo segundo ano 
consecutivo, a abertura da Semana Global de Empreendedorismo. O evento, que 
será realizado na sede do banco, contará com a participação de Jesús Zabalza, 
presidente do Santander, Juliano Seabra, diretor geral da Endeavor, Guilherme Afif 
Domingos, presidente do Sebrae, e convidados para discutir os pilares do 
empreendedorismo no País.  
 
“Acreditamos que um país, para crescer, ser moderno e estável, precisa ter uma base 
robusta de pequenas e médias empresas e, ao apoiá-las, contribuímos para o 
crescimento do Brasil”, destaca Jesús Zabalza. 
 
A Semana Global de Empreendedorismo visa estimular discussões sobre os 
principais desafios para o desenvolvimento de empreendedores no Brasil. Para 
embasar as discussões durante a abertura, foi proposta a temática “Crise é uma 
oportunidade para os empreendedores inovarem, buscarem melhores formas para 
resolver problemas”. 
 
O movimento ocorre em 150 países, de 16 a 22 de novembro, mas conta com 
atividades desde o começo do mês. Outras cidades do Brasil também recebem a 
Semana Global de Empreendedorismo, como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. A maioria das iniciativas é gratuita 
e todas são abertas ao público. As inscrições poderão ser feitas por meio do link: 
http://empreendedorismo.org.br 
 
O patrocínio ao evento faz parte da estratégia do Santander de fomentar o 
empreendedorismo e reforçar o segmento de pequenas e médias empresas. O banco 
oferece um portfólio completo ao empresário, desde a oferta de produtos e serviços 
financeiros, até a capacitação e o estímulo à internacionalização.  
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SERVIÇO 
Abertura da Semana Global do Empreendedorismo 
Data: 16/11/2015 - segunda-feira 
Horário: 8h30 
Local: Auditório do Santander - Av. Presidente Kubitscheck, 2041, Torre Santander - 
1º Mezanino 
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