
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander sedia evento da Semana Global do 
Empreendedorismo 

  
 Durante encontro, será divulgado o Índice de Cidades Empreendedoras, um dos 

principais diagnósticos do ambiente empreendedor brasileiro  
 

 
São Paulo, 16 de novembro de 2016 – O Santander Brasil recebe amanhã, pelo terceiro ano 
consecutivo, evento da Semana Global do Empreendedorismo. Neste ano, a Endeavor apresentará 
a edição 2016 do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), um dos principais diagnósticos do 
ambiente empreendedor brasileiro. 
 
O ICE avalia 32 cidades brasileiras, sob a ótica de 60 indicadores, distribuídos nos 7 pilares que 
mais impactam a vida do empreendedor: ambiente regulatório, acesso a capital, inovação, 
infraestrutura, mercado, capital humano e cultura empreendedora.  
 
Além de apresentar em primeira mão os resultados da pesquisa, o encontro irá discutir o papel do 
empreendedorismo como ferramenta de transformação nas cidades, com a presença de 
convidados como Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, professor da Universidade 
de São Paulo (USP) e ministro da Educação entre 2005 a 2012; Udo Döhler, prefeito de Joinville e 
presidente da indústria têxtil Döhler S/A; e Ricardo Roldão, diretor-presidente do Roldão Atacadista. 
 
A Semana Global do Empreendedorismo visa estimular discussões sobre os principais desafios 
para o desenvolvimento de empreendedores no Brasil. Para direcionar o debate, foi proposta a 
temática “Conexões que transformam cidades”.  
 
O movimento ocorre em 150 países, de 14 a 20 de novembro. Outras cidades do Brasil também 
recebem a Semana Global do 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 do Santander ao evento faz parte da estratégia do Banco 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.  
 
SERVIÇO  
Data: 17/11/2016 – quinta-feira  
Horário: 8h30  
Local: Av. Presidente Kubitscheck, 2041, Torre Santander - 4º andar  



 

 

 

 

      
 

 

 

 

Relações com a Imprensa  
(11) 3553-7366 / 5244 / 0116 / 2623 / 5157 
imprensa@santander.com.br 
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