Nota de Imprensa
Santander Universidades e Empreendedores Criativos realizam
Concurso Cultural Criativar
Qual a sua história de empreendedorismo criativo?
Premiação oferece uma bolsa presencial no curso de empreendedorismo da
Babson College, em Boston, nos Estados Unidos, e 14 bolsas online
Inscrições estão abertas até 29 de março
São Paulo, 6 de fevereiro de 2013 – Apoiado pelo banco Santander desde 2009, a edição
2013 do Empreendedores Criativos (EC) lança concurso cultural inédito em parceria com o
Santander Universidades. “O tema empreendedorismo é um dos eixos de atuação do
Santander Universidades. Em diversas iniciativas, fomentamos ideias inovadoras e de alto
potencial, apoiando e capacitando jovens para que eles se tornem empreendedores de
sucesso. A parceria com o Empreendedores Criativos reafirma esse nosso compromisso e nos
dá mais uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do país, promovendo também
o intercâmbio de conhecimento na melhor escola de empreendedorismo do mundo, a Babson
College”, afirma Jamil Hannouche, diretor do Santander Universidades Brasil.
Para participar do Concurso Criativar, o candidato deve contar sua história de
empreendedorismo criativo, com um depoimento pessoal sobre criatividade, negócios e gestão.
Os 14 finalistas serão anunciados durante o Seminário Empreendedores Criativos, a ser
realizado em abril, na sede do Santander, em São Paulo. Além de um curso online de
empreendedorismo certificado pela Babson College, eles apresentarão seus projetos a uma
comissão formada por respeitados profissionais de diferentes áreas. Esta comissão será
responsável por selecionar sete empreendedores que participarão do Criativar – Laboratório de
Negócios Criativos.
Um dos sete empreendedores relecionados ganhará, ainda, uma bolsa de esudos
Santander Universidades na Babson College, incluindo curso de empreendedorismo de duas
semanas, passagens aéreas, traslados, hospedagem e alimentação.
Santander Universidades
Investir em educação é a melhor maneira de mudar o mundo
O Santander Universidades investe em Universidades, alunos, jovens profissionais,
professores, pesquisadores e funcionários administrativos por meio do Plano de Apoio à
Educação Superior (PAES), baseado nos eixos: mobilidade nacional e internacional, inovação
e empreendedorismo, transferência tecnológica e apoios acadêmicos. Sob o eixo de
empreendedorismo, destacam-se os Prêmios Santander Universidades, que tem o
Empreendedorismo como uma de suas premiações. Em 2012, o Prêmio Santander de
Empreendedorismo atingiu recorde de inscrições e reconheceu 5 projetos com R$ 50 mil cada.
Em 2013, a premiação será dobrada.

Empreendedores Criativos
Empreendedores Criativos é programa único que reúne pesquisa, informação, transmissão de
conhecimento, consultoria e rede, visando reconhecer, valorizar e qualificar agentes criativos
que desejam ativar e aprimorar seus empreendimentos, utilizando-se de conceitos e
ferramentas avançadas de gestão colaborativa e atuação em rede, aplicadas aos negócios
criativos. Desenvolvido no âmbito do Cemec, EC foi idealizado e é coordenado pelo consultor
Leonardo Brant, desenvolvido em processo colaborativo com uma rede de empresas e
consultores associados e alianças estratégicas, que aplicam os princípios do programa desde o
seu nascedouro. O Santander é parceiro estratégico do programa.
Criativar – Laboratório de negócios criativos
Durante sete encontros semanais de três horas cada, os empreendedores escolhidos passarão
por todas as etapas da elaboração de um plano de negócios e, por meio de uma metodologia
especialmente desenhada para o programa, construirão uma versão base de seu próprio
planejamento.
Inscrições estão abertas até 29/03/2013. Saiba mais na fan page
www.facebook.com/santanderuniversidades e no site
www.empreendedorescriativos.com.br/participe.
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