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Até sexta-feira, o futuro do
empreendedorismo pede
passagem. Parte do calen-
dário oficial de Santos, a
13a Semana do JovemEm-
preendedor estreia hoje, às
19 horas, com uma pales-
tra sobremetaverso,NFTe
criptoativos, no campus da
Universidade Santa Cecí-
lia (Unisanta).
Organizada pelo Núcleo

Jovem da Associação Co-
mercial de Santos (ACS), a
Semana integra o calendá-
rio municipal. A cada dia,
um tema é trazido ao deba-
te e em uma universidade
diferente, para abarcar a
maior quantidade possível
de jovens. Mas, apesar de

seremvoltadasaesseperfil,
as palestras são abertas ao
público emgeral,mediante
doação de um quilo de ali-

mentonãoperecível.
Em seu 13º ano, a Sema-

na do Jovem Empreende-
dor já passou por muitas
transformações, da temáti-
ca abordada ao formato do
evento. “Mudou muito,
principalmente os conteú-
dosetiposdepalestras,por-
queomundovaimudando.
Lá atrás, haviamais assun-
tos técnicos, da Advocacia,

da Engenharia, da Gastro-
nomia, dependendo da fa-
culdade onde seria aplica-
do o tema do dia”, explica
Leonardo Delfino, de 27
anos, coordenador do Nú-
cleo Jovem da Associação
ComercialdeSantos.
“O grande ponto nesses

13 anos foi a atualização,
conforme a tecnologia e a
sociedade mudaram. Nes-

sa edição, estamos trazen-
do um olhar para o futuro,
focandobastanteeminova-
ção, economia criativa,me-
taverso, criptomoedas”, ex-
plica Delfino, que também
é diretor de uma empresa
de tecnologia e inovação,
que trabalha comrealidade
virtual, gamificação e ges-
tão de mídia social, entre
outrasvertentes.

Para quem está interes-
sado,masnãopodeacom-
panhar as palestras ao vi-
vo, nas universidades, ha-
verá transmissão na pági-
na do Facebook da Asso-
ciaçãoComercial, comop-
ção de 360˚ a quem tem
óculospróprios.

INOVAÇÃO

Leonardo Delfino explica
que empreender não é só
abrirumaempresa;étam-
bém inovar no que se faz,
seja criando um produto
ou serviço, ou incremen-
tando processos, às vezes
na própria empresa em
que se está. “Melhorar um
cargo, torná-lo mais efi-
ciente, sustentável...Esses
temas vão mudar muito o
mercado”,avalia.
Por isso, o Núcleo Jo-

vem da ACS tem desen-
volvido uma série de
ações e projetos voltados
ao estímulo à inovação.
Muitos deles abrangen-
do jovens emvulnerabili-
dade social. “No nosso
projeto com a Prefeitura,
o Jovem Oportunidades,
estamos fazendo pales-
tras e workshops em Vi-
las Criativas da Cidade.
Temos o projeto Fábrica
deEmpreendedores, jun-
to com o Sebrae, em que
aplicamos cursos gratui-
tos de empreendedoris-
moa jovens”, lista.

PROGRAMAÇÃO

A Semana do Jovem Empreendedor é realizada pelo Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos

❚ Amanhã:Metaverso,NFTe
Criptoativos,Unisanta

❚ Terça:StartupseHubsde
Inovação, Esamc

❚ Quarta:Sustentabilidade e
EconomiaCriativa,Unimes

❚ Quinta:MarketingDigital:
ANovaEra,UniSantos

❚ Sexta:ATendência doE-Commer-
cePós-Pandemia, São Judas

TODASASPALESTRASCOMEÇAMÀS
19HORAS.MAIS INFORMAÇÕESPELOTEL.
3212-8200OUNOACSJOVEM@ACS.ORG.BR

Evento foca
no jovemque
quer inovare
empreender
Associação Comercial faz ciclo de palestras
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