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20 ANOS DE STJCESSO:
EMPRETEC ESCREVE
SIIA I{ISTORIA

vida de milhares de pequenos empreen-
dedores brasiÌeiros drvide-se entre antes e

depois da imersão de uma semana exigida
pelo Empretec. Nesta edição da Conexão

você vai conhecer a trajetória desse programa no Bra-
siÌ, que comemora 20 anos. Capilaneada pelo Sebrae e

desenvolvida por intermédio do Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU,

a metodologia intensiva de treinamento fez muitos em-
presários e aspirantes ao comando do próprio negócio

encararem seus medos, despertarem para oportunida-
des, fortaiecerem habilidades e superarem Ìimitações.

O resultado desse exercício se resume em uma pa-

lavra: sucesso. Levado para as 27 unidades federativas
do País, o Empretec capacita cerca de 10 mil empresá-
rios anualmente no Brasil. São Paulo é sua maior vi-
trine: os 33 escritórios regionais paulistas educaram
1.825 empreendedores em 20L2 e até juÌho deste ano,
outros 1.626 - números superlativos que fazem do Es-

tado um verdadeiro celeiro de empreendedores.
A revista apïesenta também uma entrevista ex-

clusiva com Marina Fanning, que trouxe o Empretec
para o Brasil. A mexicana naturalizada americana
reveia a história da formatação do curso, feita com
base no trabalho de especialislas e de pesquisas,

usando um método que preza a interatividade, tor-
nando o participante capaz de identif,car e aperfei-

çoaï seu comportamento empreendedor nos seis dias
de treinamento. Além dos bastidores de seu trabaÌho,
Marina conta o que tem ocorrido com a educação
empreendedora no mundo nos últimos anos. E mais:
destaca que o Brasil é o que mais treina empresários,
fato de orgulho para os envolvidos nessa batalha por
difundir a cultura do empreendedorismo.

Para demonstrar o poder de transformação do
cuíso, buscamos histórias de empresários que parti-
ciparam do Empretec no Estado de São PauÌo. Ao todo

são casos que revelam como a capacitação no semÌ-
nário altera (para o bem) corações e mentes na vida
profissional e pessoaÌ.

Em outía reportagem sobre o tema, compíovamos
a importância de cada um dos dez comporlamentos
sugeridos pela metodologia para ajudá-lo a enten-
der meihor por que são tão decisivos para o sucesso

nos negócios. Confira a linha do tempo do Emprelec,
acompanhando seu desenvolvimento ao longo dos

anos no País e no mundo.
Ainda nesta edição, trouxemos as novidades da

próxima Feira do Empreendedor, a ser realizada en-
lre 22 e 25 de fevereiro de 2014, na cidade de São

PauÌo. O evento estará maior, expandindo oferta de

exposltores e vagas para capacitações. A expectati-
va é receber 60 miÌ empreendedores. A ideia é que a
próxima edição da feira seja a mais abrangente de

todas até agora realizadas e impuisione ainda mais
o empreendedorismo no Estado.

A diretoria

Bruno Caetano
D ií e tar - s up e ï inten dente
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Ela nasceu no Méxìco, tornou-se ame-

ricana por opção e conquistou o mun-

pressiona por seus números e resuTta-

dos. No Brasil, é. chancelado pelo Se-

brae. "A maioria dos países não tem

tem outras entidades parecidas com o

Sebrae no mundo, mqs poucas são tão

boas financiadoras como e7e."

Marina possui mais de 30 anos de ex-

periência na área de desenvolvimen-

to de habilidades gerencìais. A uice-

-presidente da Manegement Systems

Internacional (MSI), baseada em Wa-
shington, capital dos Estados Unidos,
jó. liderou centenas de projetos inter-
nacionais na América Latina, Oriente

Médìo, Africa e Asia para diJundir a
capacitaçã,o transformadora de com-

portamentos, hoje um dos mais im-
portantes programas apoiados pela

Conferência das Naçôes Unidas sobre

Comér cio e D e senv olu imento (UNCTAQ

na sígla em inglês). Com mestrado
em D e senv olv imento Or g anizacional
pela American University, em Wa-
shington, a executiva apresenta outra
car acterístìca inv ejável: a habilidade
linguística que permite se comunìcar
em inglê,s, espanhoT, francês e portu-
guês. A seguìr,7eia a entrevista com

MqrinaFanning.
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Martna Fanning - O programa sur-
giu quando a minha companhia, a

MSI, participou de uma concorrên-
cia f,nanciada pela agência de assis-

tência intemacional do govemo dos

Estados Unidos, que queria tentar
determinar quais eram âs carac-
teísticas de empreendedores de

sucesso no mundo e avaÌiar os pro-
gramas de treinamento para empre-
endedores quejá existiam em países

em desenvolvimento. Na Ìicitação, a
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companhia McBer, do norte-ameri-
cano David McCleÌland - psicólogo e

pesquisador de empreendedorismo

-, ganhou a parte do contrato para

determinar as característìcas posi-

tivas. A MSI conquistou a avaÌiação
dos programas no mundo.

Juntamos forças para realizar o
contrato, pois sabíamos mais so-

bre países em desenvoÌvimento do
que a McBer, enquanto ela tinha
mais conhecimento dos atributos
de sucesso dos empreendedores.
Posteriormente, com base em nossa
participação no trabalho de campo
para determinar as características e

em nossa avaliação dos treinamen-
tos no mundo, usamos os dados
para desenvolver um curso especial
para empreendedores: o Empretec.
Apresentamos o projeto do curso
para as Nações Unidas, que ado-
tou o programa mundiaÌmente. O

primeiro foi instalado na Argenti-
na, o segundo no Uruguai e o ter-
ceiro no Brasil, todos sob minha
supervisão. No território brasilei-
ro, participei de treinamentos nos
primeiros sete Estados e capacitei
80 faciÌitadores, até a iniciativa
ser assumida pelo Sebrae.
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Marína Fanníng - Elas foram des-
cobertas por meio de entrevistas
com empreendedores de sucesso

em países em desenvolvimento.
Então nós comparamos o com-
portamento exibido por eles com
o de empresários que não tiveram
bons resultados. Isso permitiu
identif,car as atitudes que ajudam
e afastam o sucesso. Nesse proces-

so, identificamos primeiramente
86 comportamentos individuais e

depois ref,namos para 30. Esses 30

foram agrupados nas 10 caracte-
rísticas compoïtamentais empre-
endedoras difundidas hoje.
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MarinaFanning - É extremamen-
te importante poïque os empre-
endedores são a fonte de todas as

iniciativas de negócio. Empresas
não são fundadas por empresas,
mas por empreendedores. Se você
não os apoia, eÌes não se desen-
volvem e, consequentemente, não
fomentam novos negócios.
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Marina Fanníng - Costumamos
fazer avaÌiações após a realização
dos cursos e também uma análise
posterior da performance dos em-
preendedores, geralmente de seis

meses a um ano depois do treina-
mento. Mas isso não é feito siste-
maticamente em todos os países e,

por isso, não temos todos os dados.

Conexão
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Mas o que sabemos é que os em-

preendedoïes que fazem o nosso

curso dobram seu volume de ne-

gócios, em média.
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Marìna Fanning - O treinamento é

ajustado de acordo com as carac-

lerísticas de cada nação, mas não

modif,cado. Uma das Primeiras
coisas que descobrimos quando

fi.zemos pesquisas no mundo Para
identif,car as características de

empreendedores de sucesso, é que

eies se comportam de maneira se-

melhante. Um emPresário bem-su-

cedido na Rússia é muito Parecido
com um dos Estados Unidos. Tive a

oportunidade de anaiisar empreen-

dedores de sucesso na Polônia logo

após a queda do comunismo e des-

cobri que o compoftamento deles

era similar ao dos bem-sucedidos
no Brasil, no México e em Gana.
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nacional atua contra e eles sabem

como contoïnar qualquer coisa.

Os pontos fracos são ef,ciência e

qualidade. Eles ainda são fracos em

assumir riscos Porque não sabem

como calcular isso. Na questão de

compromisso com o contrato esta-

beiecido também existem Proble-
mas. Porém, o Ponto em que eles

são particularmente ruins é o P1a-

nejamento, eles não são bons em

colocar metas. Você tem de ser cla-

ro em relação a metas Para Poder
medir seu progresso. Os brasileiros

têm a mania de manter metas es-

condidas para não ter que reconhe-

cer que falharam. No entanto, ter

metas claras é o que movimenta o

negócio. Sem eias a emPresa fica

muito mais fraca.

No entanto, não gosto de fazer a
comparação com outros Países,
pois muitas dessas características

são comuns em diferentes cultu-
ras. Os argentinos, Por exemPlo, são

também ruins em calcular riscos.

o resultado. Funciona ou não? Po-

rém, preciso enfatizar também que

todas as características têm um
lado negativo. Cada uma deÌas Pre-
cisa ser monitorada Para que você

não siga para o lado ruim.
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Marina Fanníng - Sim, dois terços

dos graduados no curso são brasilei-

ros e isso só acontece Porque o Se-

brae existe. A maioria dos países não

tem uma instituição como ele, que

pode manter um curso desse tiPo de

forma contínua. Felizmente o Sebrae

possui uma estrutura que Permite
acessaí recursos Para manter essa

e outras iniciativas. Existem outras

entidades parecidas no mundo, mas

poucas são tão boas f,nanciadoras

como o Sebrae. A Parceira tem sido

muito boa e existe intercâmbio de

informações todo o tempo.
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Martna Fanning - Na verdade, eìas

não variam muito. As modiflcações

têm mais a ver com o ambiente

de negócios no País. Por exemPlo,

é mais diÍícil ser emPreendedor
de sucesso nos Estados Unidos do

que no Brasil. Quanto mais desen-

voÌvido é o paÍs, menores serão as

chances de se sair bem, Pois exis-

tem mais reguÌações e maior com-

petição para emPresários.
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Marína Fanning - O Perf,l de cada

nacionaÌidade é diferente e o dos

brasileiros é muito interessante:

eles são muito bons em buscar

oportunidades e são capazes de en-

contrar meios Pouco comuns Paía
desenvolver bons negócios. No que-

sito persistência, também são mui-

to fortes, pois o sistema reguÌatório
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Marina Fanning - Já ouvi falar do

"jeitinho" e isso remete à deficiên-

cia de planejamento sistemático

e de monitoramento dos brasiiei-
ros. É a atitude do "vamos fazer de

qualquer jeito". Mas para dizer se é

bom ou ruim é simPies:basta olhar

ii ,'"," :i,

Marína Êanning - Acredito que

eìa tornou a busca Por informa-

ção muito mais fácil. Hoje em

dia as pessoas podem Pesquisar
mais rapidamente (e melhor) as

oportunidades de negócios. Não

há dúvidas de que a tecnologia
se toïnou um imPortante recurso
païa os empreendedores.
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Marina Fanning - São Paulo é um
programa à parte, pois o Estado tem
a economia do tamanho de um país.

Por isso, é mais fácii aos empreende-
dores da região entender os concei-
tos do curso por cauSa da quaÌidade
do ambiente local de negócios. Isso

faz do treinamento e do empreen-
dedor paulistas mais fortes.
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Marina Fanning - No panorama
mundial, estamos expandindo mais
o curso para a Afnca e para o Orien-

te Médio. Ainda não quero faiar de

países específicos. Na África, esta-
mos atuando na Zâmbia, em Gana

e em Senegal, com bons resultados,
apesar do número menor de empre-
endedores e de meios para apoiar o
programa. É por isso que estamos
procurando recursos para expandir.
Também estou desenvolvendo uma
nova ferramenta paía o Empretec
que gostaria de aplicar para o Bra-
sil. Ela é focada em trabalhar com
as características pessoais dos em-
preendedores e com o lipo de ne-
gócio que mais combina com eÌes.

Isso ajuda a pessoa a não tentar
fazer o que não está pré-disposta a

rea-izat. AcrediLo que com isso seja

possível ler mais sucesso. A ques-

tão é entender melhor a persona-

lidade do empreendedor e o tipo
de negócio em que ele está focado.
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Marina Fanníng - Aconselho que
disponibilizem seu tempo excÌu-
sivamente para o cuïso e que nào
marquem mais nada na semana. É

um momento importante na vida
deles em que aprenderão muito so-

bre si mesmos e Lambem passarão
um longo tempo pensando sobre
sua personalidade. Em outras pa-
lavras, focalizem-se no curso, pois

ele é formatado para absorvê-lo
compìeIa men Le. Portanto, estejarr
preparados para isso.

Conexão
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SEMINARïC EMPRËTEC, QUTi

CCMËÌUCRA 20 ANOS SOB

silprRvtsÃo Do sEBRAI,

AUh'TENTA RECË]TAS E\"4 63%

PARA 7 5% DCS PARTïCïPANïËS

eis dias de lreinamento. Uma maratona de

60 horas. Em um pïograma intensivo, empre-
endedores encaram seus medos, despertam
para opoïtunidades, enfrenlam iimitações e

fortalecem habilidades. O seminário Empretec, minis-
lrado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas (Sebrae) há 20 anos, nasceu para dissemi-
nar o conhecimento e a vivência de negócios de sucesso,

visando o desenvolvimento de habilidades empreende-

doras na criação de empresas, serviços e produtos ino-
vadores. O programa, desenvolvido por intermédio do

Programa das Nações Unidas para o Desenvoivimento
(PNUD), é executado pelo Sebrae em 26 Eslados brasi-
Ìeiros mais o Distrito Federal. Desde sua criação, oito
mil seminários foram aplicados no País, com a forma-

ção de 185 mil empretecos - como são conhecidos os

empreendedores graduados peÌo programa.

Poi: Neusa Ramos



"Essa metodoÌogia é aPÌicada

com dinâmicas de gruPo, vivên-
cias e jogos empresariais Para ìa-

pidar o processo de tomadas de

decisão do empresário. Os Parti-
cipantes são coÌocados em situa-

ções difíceis do dia a dia de em-
presas, nos quais terão que ter
uma resposta rápida Para o Pïo-
blema. Todos lêm noções de como

o empreendedorismo funciona
na prática", af,rma João Geraldo
Della Giustina, consultor do Se-

brae Nacional e facilitador do Em-

pïetec há 20 anos.
ï.,."-"" o semÌnário é dividido em três

.:::-.!:#:ffi partes: base teórica (quando os

emPreendedores têm contato com

exemPlos de sucesso); exercícios
Ë -*' .:tu" "^ïtÏuït."s (para desenvolver

suas habilidades emPreendedoras

; e Perceber falhas comportamen-

. lais); e análise das atividades de-
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í3A IMERSÃO É 1NO1SPENSÁVU! PARA senvoÌvidas ao longo do Empretec
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E VIVA O EMPRETEG NESSE PERÍODO" ;;;;Ïi;cclerland, que são os

Andrea Alvares de Oiiveira, analista do Sebrae-SP

'A imersão é indisPensávei Para
que o empresário se desligue com-
pletamente de sua empresa e vjva o

Emprelec nesse período", afirma a
analista do Sebrae-SP, Andrea A1-

vares de Oliveira. A metodologia é

allamente interativa e experimen-
tal e seu objetivo e fazer o Parti-
cipante identificar ou melhorar
sua s oporLunidades emPresariaìs:
enlender seu PróPrio comPorta-
mento ao assumir riscos calcu-
lados; apreciar a imPortância da

persistência e do cumPrimento
do contraro de Lrabalho; entender

a relação existente entre quaÌida-

de, eficiência e êxito emPresarial;
compreender a importância de se

buscar informações; avaÌiar seu

pianejamento alual e sua caPaci-

dade para a soÌução de Problemas;

persuadir outros a cooperarem;
usar redes de conlatos Pessoais e

empresariais; desenvolver estra-

régias de negócio efetivas; e tirar
proveiro de suas iniciativas.

A metodologia foi baseada em

grandes estudiosos, como o Psico-
logo norle-americano David Mc-

Clelland. A partir de estudos em-

píricos, ele descobriu que todos os

empresárÌos de sucesso, mesmo

aqueles sem formação acadêmi-

ca ou orientação teórica de gestão,

possuem caracteríslicas compor-

tamentais idênticas. E concÌuiu
que para alcançar o sucesso à fren-

te dos negócios é fundamenlaÌ que

o empreendedor não só domine as

técnicas de gestão, como também
desenvolva suas características de

comporlamento emPreendedor.

pontos semeìhantes entre os em-
presários que alcançaram o su-

cesso. Esses instrumentos Pa-
dronizados são utiÌizados Para
avaliar as forças e as fraquezas
empreendedoras dos ParticiPan-
tes. Eles dividem-se em três gru-
pos: Realização, Planejamento e

Poder - que englobam cada uma
das dez CCEs apÌicadas no Progra-
ma (para saber mais sobre cada

uma das CCEs, veja a íeportagem
"Os 10 mandamentos do sucesso"

nas páginas seguintes).
O conjunto de ReaÌização enfo-

ca aceitação, habilidade e tendên-
cia do parlicipante de Procurar
alcançar maior qualidade, maior
produtividade, maior crescimento
e maior lucratividade. Nessa parte
do curso, os particiPantes apren-

dem a identificar o Polencial em-

preendedor pessoal: definir forças

e fiaquezas: encontrar oPortuni-

l' l4 Conexão
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dades empresariais; entender e

reavaliar seus próprios compor-
tamentos païa a análise de risco;
avaliar a importância da persistên-

cia e do compromisso com o con-

trato de trabalho; e comPreender a
reiação entre quaÌidade e ef,ciência
païa o sucesso empreendedor.

O grupo de Planejamento é íor-
mado para reforçar as CCEs asso-

ciadas ao planejamento e à gestão

do empreendimento. Nesse gruPo,

os païticipantes aprendem a ava-

ìiar suas capacidades atuais de

planejamento e resoÌução de Pro-
blemas; a f,xar metas e objetivos
claros a curto e longo prazo; a con-

duzír as buscas de informações;
a elaborar planos empresariais e

operacionais realistas; a identifi-
car soluções criativas para atuais
problemas empresariais; e a en-

tender a importância de um feed-

back objetivo sobre o desemPenho
pessoal e do empreendimento.

O conjunto de Poder é elabo-
rado para melhorar a caPacidade

dos empreendedores de influir a

seu favor sobre os resultados: ob-

ter a cooperação necessária, oti-
mízar o uso de redes pessoais e

utilizar melhores estratégias de

influência e negociação. os Par-
ticipantes aprendem a convencer

outïos a cooperaï; a utilizar sua

rede de contatos empresariais e

pessoais; a elaborar e aPlicar es-

tratégias eflcientes de negocia-

ção, e a utilizar seu espírito de

decisão a seu favor.

Far.axpo cou euEM ENTENDE

Não há dúvida de que a qualidade

dos profissionais é um dos fatores
que explica o sucesso do EmPre-

tec no Brasil. Os faciiitadores têm
bagagem administrativa e emPre-

sarial para compartilhar conheci-
mento com os empretecos. Todos

recebem treinamento teórico du-

rante três anos para dominar com-
pletamente o programa da ONU.

Além disso, são empresários de su-

cesso com formação superior em

Administração de Empresas - e al-
guns em Psicologia,

"O Brasil é o país que mais re-

aliza Empretec no mundo e muito
disso deve-se à equipe qualificada
que está à frente do seminário", ex-

plica o consultor do Sebrae, Clau-

dio Forner. "Os empresários (ou fu-
turos empreendedores) recebem

consuitoria e apoio de empresários
de sucesso. O que faz toda a dife-
rença quando você está em busca

de lapidar suas caïacterísticas em-
presariais e se relacionaÍ com pïo-
f,ssionais que falam sua língua".

Segundo Forner, as facilidades
tributárias e de negócios promovi-
das pela Lei Geral das Micro e Pe-

quenas Empresas, sancionada em

2006, bem como o Simples Nacional,
contribuíram para que muiLos bra-

Conexâo 15
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sileiros despertassem para o em-
preendedorismo e buscassem o Se-

brae para ajudar a tirar as ideias do

papel. 'As condições econômicas do

País estão mais estáveis do que há

duas décadas, quando o Empretec
iniciou os trabalhos. O empreende-
dor está cada vez mais arrojado e
arriscando mais para produzir pro-
dutos e serviços inovadores. E, hoje,

não importa em que região do País

eie esteja, tem condições de desen-

volver as habilidades empresariais,
pois o Empïetec está consolidado
em todos os Estados, com uma me-

todologia única e comprovadamen-
te bem-sucedida", conclui.

PúgI.rco-ar.vo
O Empretec é destinado a em-
presários que queiram desenvol-
ver posturas protagonistas e mais
agressivas no mercado e a pessoas

que desejem iniciar um empreen-
dimento com mais segurança. O
perfiÌ dos participantes é bem va-
riado. Homens e mulheres de dife-
rentes faixas etárias dividem o es-

paço igualmente. A diversidade do

íPOR TRATAR.SE DE UM
SEMINARIO COMPORTAMENTAL,

O EMPREENDEDOR TAMBEM
DEVE ËSTAR EM UM MOMENTO

PROFISSIONAI, EMOCIONAT
a-2

E FISICO FAVORAVET
a

E SAUDA\IEL EM SUA VIDA,'
Eliane Ruiz, faciiitadora do Escritório RegionaÌ do Sebrae-SP

público é outro fator que enrique-
ce o seminário, como a exposição

de realidades e de experrências di-
ferentes vividas e compartilhadas
por cada uma das pessoas. Muitas
vezes o probÌema atual de um em-
presário já foi superado no passado
por outro e eles acabam "trocando

figurinhas" durante o curso.
Exatamente para receber mais

empreendedores, o Empretec mu-
dou duas vezes a carga horária do

seminário para se adequar às ne-

cessidades dos empresárlos. No
Brasil, o formalo original do semi-
nário era de dez dias, intercaiados
por um fim de semana. A primei-
ra grande modif,cação ocorreu em
1998, quando esse formato pas-

sou para nove dias sequenciados,
propondo atender à demanda dos

clientes do Sebrae, que manifes-
tavam cada vez mais a dif,cuida-
de de ficar dez dias úteis afastados
de seus negócios. Com o passar
do tempo, o Brasil e o mundo so-

lreram modif,caçòes que exigiam
respostas rápidas em um ambien-
te econômico cada vez mais dinâ-
mico. Em 2010, a equipe experìen-
te de facilitadores do Empretec no
Brasil resoiveu adequar o seminá-
rio para seis dias (de segunda a

sâbado) para que mais empreen-
dedores pudessem participar. A
iniciativa foi um sucesso e passou

a ser adotada em outros países
onde o curso é administrado.

A dinâmica do seminário per-
mite que suas conclusões sejam
rapidamente aplicadas no dia a

dia do empresário. "Todos podem
fazer, mas quem já tem uma em-
presa pode aproveitar meÌhor, pois
poderá aplicar todas as técnicas
Ìogo após a experiência", afirma o
líder treinador do Sebrae Nacional,
Dougias Burtet. Aiém disso, tem-
po e disposìçào sào requisitos in-
dlspensáveis para aÌcançar suces-
so no Empretec. "O empresário que
não consegue se distanciar seis

dias dos negócios não é capaz ab-

sorver todos os ensinamentos do

seminário", expÌica Burtet.
Em contrapartida, não é reco-

mendado que familiares, sócios e

chefes com seus respectivos su-
bordinados façam o seminário ao

mesmo tempo. Durante as dinâmi-
cas, a intenção é que o empreende-
dor exponha todas as suas carên-
cias proflssionais para que sejam
lapidadas e a presença dessas pes-
soas pode inibir a participação.
"Por tratar-se de um seminário
comportamental, o empreendedor
também deve estar em um mo-
mento proflssional, emocional e

físico favorável e saudável em sua
vlda", pondera a facilitadora do Se-

brae-SP do Escritório RegionaÌ Ca-

pitaÌ Leste I, Eliane Ruiz.
Paía garanLir que os partici-

pantes estejam no momento certo
para um melhor aproveltamento
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do Empretec, todos os interessados
passam por avaliaçào e entrevis-
ta pessoal com representantes do
seminário (veja as fases de classi-
ficação para participar do seminá-
rio no quadro). "O Empretec é uma
experiência única. Se a pessoa faz
uma vez. não pode participar no-
vamente. Então, a avaliação serve
para ter a certeza de que os empre-
endedores eslão preparados para
a experiência que pode mudar sua
visão empresarial", aflrma EÌiane.
Os empreendedores que nào este-
jam aptos para participar do semi-
nário são encaminhados para ou-
tros programas e cursos do Sebrae.

Innpacros Posrrrvos
A intensidade com que o Empretec
impacta a vida de cada empreen-
dedor varia muito de pessoa para
pessoa. Ì\4as o resultado pós-semi-
nário é sempre positivo, tanto que
97,6% dos participantes indicam a
experiência para amigos e familia-
res. Os ganhos são altos tanto para
o empreteco e sua empresa como
para a sociedade em geral. Cerca
de 75% das pessoas que participa-

ram do Empretec afirmam que suas
empresas cresceram 63% em recei-
ta. Mais ainda: eles relatam que se

tornaram mais seguros para tomar
decisões, aumentaram o desempe-
nho empresarial, conseguiram pla-
nejar mais as ações e reduziram
suas chances de fracasso.

Antes do seminário, apenas 7/.
das empresas tinham plano de ne-
gócios. Após os seis dias do progra-
ma, esse número cresceu para 33%

- dado que evidencia o aumento de
planejamento do empreendedor. O

pÌano de negócios facilita o acesso
ao crédito e a investidores formais
e informais, além oferecer ao par-
ticipante um melhor conhecimen-
to sobre seu negóclo. Esse planeja-
mento faz com que os empresários
iidem melhor com os riscos e se

sintam mais seguros.
Reflexos positivos também são

sentidos diretamente nas empresas,
pois 51% delas apresentaram cresci-
mento no lucro 1íquido total. No caso
daqueÌas que geram riqueza, elas
passaram a empregar mais, contri-
buindo assim para o crescimento
do País. Dados do Sebrae mostram

que após o Empretec, 61% das em-
presas passam a empregar, em mé-
dia,71% a mais de funcionários. Em
termos gerais, a massa salarial tam-
bém cresce 36%. Iâ o custo por em-
prego gerado cai 35%, uma vez que
os empreendedores meÌhoram sua
organização interna e potenciaiizam
a distribuição de atividades e defini-
ções de responsabiiidades, tornando
o trabalho mais ef,ciente.

Se você acha que chegou a hora
de dar uma guinada nos negócios
e de desenvolver suas habihdades
empreendedorâs para aicançar o
sucesso, o Empretec é o ambiente
perfeito para isso.
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DAVTTÓNIA k
CONHEÇAASCARACTTRÍsTIcRSCOMPORTAMENTAiS
DOS EMPREENDEDORES QUE OS TORNAM CAPAZES

DE PLANEJAR E REALIZAR, DANDO-LHES PODER

PARAALCANÇAR O SUCESSO

Por André Rocha

Euscc de
oportunidades

e inicictiua
"\-^r!,'\.é

O empreendedor
consegue perceber

nos problemas as

oportunidades de

impuÌsionar os

negócios; sabe agir
para expandí-lo
a novas áreas,

produtos ou

serviços; aproveita

oportunidades fora

do comum Para
começar um Projeto
novo ou para obter

flnanciamento,
equipamentos,
terrenos, locaì

de trabalho ou

assistência.

Persist€ncia

^!-?lw-\...fu

"Água mole em

pedra dura, tanto
bate até que fura."

Assim como o

ditado popular, o

empreendedor não

desiste facilmente
de seu objetivo e

sabe agir diante
de um obstácuÌo
signif,cativo; não

tem probÌemas
em mudar de

estratégia quando

necessário Para
enfrentar um

desaf,o ou suPeïar
um obstácuio.

'"3ïa:"
Assume

responsabilidade
pessoal Para

solucionar
problemas que

possam prejudicar
a conclusão de

um trabalho
nas condições

estipuÌadas,
para satisfazer
seus clientes; o

empreendedor não

oÌha para seus

funcionários de

forma superior e

colabora com os

empregados ou

se coloca no lugar
deles, se necessário,

para terminar
uma tarefa.

Exigência
de qualidade

::3'3y*
O empresário

bem-sucedido tem
paixão pelo seu

trabalho e por ideias

inovadoras que

meÌhorem cada vez

mais a quaÌidade

de seus produtos;

encontïa maneiras

de fazer tudo da

melhor forma
e/ou mais ráPida

e/ou mais barata;

utiliza métodos
que satisfaçam ou

excedam padrões

de quaÌidade

previamente
combinados.

Correr riscos

itï:T*
Avalia alternativas

e calcula riscos

deliberadamente;
age na redução

de riscos ou

no controle de

resultados;
coloca-se em

situações que

impliquem
desafi.os ou riscos

moderados, sem

medo de fracassar;

não tem receio

de arriscar Para
desenvoiver ainda

mais seu trabalho
e para aumentar o

nível de satisfação
de seus clientes.

T8 Conexão



ual é o segïedo do sucesso? A busca por
essa ïesposta motivou a Organização
das Nações Unidas (ONU) a coordenar
uma pesquisa globai, realizada com em-

preendedores de sucesso de três continentes pelos
empresários norte-americanos David McCielland,
professor de Harvard e proprietário da Macberry, e

Mariana Fanning, vice-presidente da empresa MSI

- que presta consultoria especializada em desen-
volvimento de metodologia.

A pesquisa identificou que, a despeito das par-
ticularidades de cada um, todos os empresários ti-

nham 30 traços comportamentais em comum. Des-
ses comportamentos em comum, os pesquisadores
reuniram os semelhantes entïe si e os agruparam
em 10 Características Comportamentais Empreen-
dedoras (CCEs). Durante o seminário Empretec, em-
presários têm contato com os L0 comportamentos
de sucesso e podem identificar seus pontos fortes e

suas carências a serem trabalhadas para o aicance
de bons resultados.

Veja abaixo essas características compoïtamentais
e entenda a importância de cada uma delas no desen-
volvimento de um empreendedor bem-sucedido:

Esttrbelecimeïto
ilemetas

Estabelece metas
e objetivos

desaflantes e que

tenham signif,cado
pessoal; tem visão

de longo prazo,

ciara e específ,ca;

estabeiece objetivos
de curto prazo

mensuráveis; sabe

exatamente aonde
pretende chegar e

o que deve fazer
para alcançar os

objetivos.

Btrccade

3g"j'-
Dedica-se

pessoaÌmente
a conseguir
informações
de clientes,

fornecedores e

concorïentes
(informação para o

bom empreendedor
significa poder);

consulta
especiaÌistas para
obter assessoria

técnica ou

comercial; evita
suposições na

tomada de decisões,

apoiando-se em
informações atuais

de mercado.

Planeiamentn
e moniüoÍamenüo

:*gy_
PÌaneja dividindo
tarefas de grande

porte em subtarefas
com prazos

definidos; "escreve"

o mapa de percurso
"a Ìápis", pois

constantemente
revisa seus pÌanos,

Ievando em conta os

resuÌtados obtidos
e as mudanças
circunstanciais;

mantém registros
financeiros e os

utiliza para tomar
decisões.

Persucsâo erde
j"3y3",

Vale-se de

estratégias
determinadas para

influenciar ou

persuadir os outros;
conta com

pessoas-chave

como agentes

para alcançar seus

objetivos; desenvoive

e mantém relações

comercÌais,

mesmo com seus

concorrentes, a f,m
de obter informações
de mercado e novas

possibilidades de

atuação; se mantém
conectado o tempo
todo, de olhos bem
abertos para todos

os lados.

Inilepnilãrcia

":i:yg
Busca autonomia em

reÌação a noïmas e

controles dos outros;

conserva seu ponto
de vista mesmo

diante da oposição

ou de resultados

inicialmente desani-

madores; expressa

conf,ança em sua

própria capacidade

de complementar
uma tarefa dÌfícÌl

ou de enfrentar um
desafio; não despreza

a experiência de seus

empregados nem é
arrogante, apesar da

seguïança e da obsti-

nação do que tem em

mente para atingir
seus propósitos.
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"O Empretec mudou a minha vida,
destacou meu comportamento
empreendedor e abriu minha ca-

beça", observa Ìúurilo Rodriguez,
diretor administrativo da loja
Presentes Rodriguez e diretor co-
mercial da Shaara Construtora e

incorporadora. O empresário de

Santo André, no ABC paulista, to-
mou conhecimento do curso do

Sebrae por meio de amigos. Em

2005, participou da capacitação
do Empretec. Na época, ele tra-
balhava na Shaara, negócio fami-
iiar fundado no início da década
de 1990, mas andava indeciso com
os rumos da sua vida prof,ssionaÌ.
"Eu queria abrir um negócio pró-
prio para ser independente, atuar
fora do segmento da construção.
Pensava em empreender no varejo
para ter contato com o público, en-
fim, algo diferente do trabalho no
escritório da construtora", explica.

A primeira ideia que surgiu foi
uma loja de brinquedos. Rodri-
guez pressentia que havia espaço
na cldade para esse tipo de comér-
cio. No entanto, o impacto do Em-
pretec mudou sua percepção tan-
to profissional como pessoal: "Foi

uma experiência chocante porque
descobri rriais sobre a minha per-
sonalidade, percebi que precisava
focar no pianejamento, ter metas e

ser mais confianle." No f,m do cur-
so, abandonou a ideia da loja de

brinquedos, pois não era tão viá-
vel como imaginava.

O empresário preferiu focar na
construtora da família e implan-
tar ali os conhecimentos adquiri-
dos no Empretec. Os negócios da

ffiË'#"w-
g

o

íFOI UMA EXPERIÊNCIA CHOCANTE
PORQUE DESCOBRI MAIS SOBRE A MINHA
PERSONAIIDADE, PERCEBI QUE PRECISAVA
FOCAR NO PTANE AMENTO, TER METAS
E SER MAIS CONFIANTE,'
Murilo Rodriguez, dono da Rodriguez Presentes

Shaara lomaram novos rumos.
"Começamos a investir na cons-
trução de edificaçòes para inves-
tidores", conta.

Ao mesmo tempo, Rodriguez
levou a sério outra lição aprendi-
da no Empretec: desenvolver seu

lado "associativo". Descobriu que

as entidades de classe poderiam
ser suas grandes aÌiadas nesses

novos tempos em que era funda-
mental agir em grupo e comparti-
thar experiências. Começou a par-
ticipar de diversas agremiações de

empreendedores. Na Confederação
Nacional dos Jovens Empresários
(Conaje), ocupou o cargo de con-
selheiro do Estado de São Paulo.

Mas o sonho do negócio próprio
nunca foi abandonado. O seu tempo
era dividido entre a empresa fami-
iiar, a atuação na Conaje e as pes-
quisas para descobrir outro ramo
de atuação. Em20!1, eÌe inaugurou
a Presentes Rodriguez, loja especia-
iizada em artigos para casa e deco-
ração, no centro de Santo André. "O

Empretec me ensinou que às vezes

é preciso dar um passo atrás para
avançar", revela. "Visitei inúmeras
feiras especializadas para pesqui-
sar o negócio. Quando finalmente
abri as portas, tinha pensando em
todos os detaihes. Em dois anos de

funcionamento, flquei conhecido
no mercado."



O salão de beleza Brú InternacionaÌ, capitaneado pelos

irmãos Esaly e Átita Brú, é outro exempÌo de sucesso

do Empretec em Santo André, no ABC paulista. A du-

pla e o outro irmão, que é dono de um salão na Espa-

nha, herdaram o talento da mãe, uma cabeleireira es-

panhola que imigrou païa o Brasil há 50 anos. Os três

têm graduação superior, mas a tradição familiar faÌou

mais forte. EsaÌy, graduada em Psicologia, e Átila, em

Engenharia, inauguraram seu próprio salão em 1993.

Mesmo bem-sucedido, Átila decidiu fazet o Empretec

em 2006. "O curso me deu pela primeira vez uma visão

de empresário", comenta.
Esaly não demorou a seguir o exemplo do irmão.

"Fiquei espantada com as transformações que o Em-

pïetec pïomoveu no ÁtiÌa. Ele superou seus pontos ne-

gativos e se toïnou um empïeendedor muito melhor",

contâ Esaly, que fez a capacitação em 2007. "No come-

ço fiquei com medo de não conseguìr terminar, mas o

curso foi ótimo. Sempre achei que era menos corajosa

do que reaimente sou e ele me deu visão de que pode-

ria ousar e ser mais comPetitiva".
Após o curso, os irmãos constataram que era hora

de dar uma guinada no negócio. "Quando uma empïe-

sa está estabelecida há muito tempo, perde visibili-
dade e precisa se reinventar", observa a empresária.
'41ém disso, f,camos ansiosos para colocar em prática

o que aprendemos no cuïso." A análise criteriosa mos-

tïou que a melhor opção era de realizar pequenas Íe-

formas, porém significativas, païa deixar o ambiente

mais agradável para os clientes. "Também mudamos

a gestão dos funcionários, passamos a remunerar por

meritocracia e as vaÌorizar as pessoas. A solução deu

certo, tanto que conseguimos manter membros da

equipe há anos", comPleta.
A resiliência foi outro ensinamento que os irmãos

aprenderam no Empretec. Átila conta que a empïesa

estava crescendo muito até 2008, quando os negócios

diminuíram devido à crise mundial. "Mas o curso nos

ensinou a encaraï situação de forma diferente. Sofre-

mos e tivemos que fazer ajustes como todo mundo, po-

rém, continuamos sempre focados no futuro do negó-

cio", conta o empresário. Em maio de 2013, quando o

.'FIQUEI ESPAITTADA COM
A$ TRANSTORMAçOES QIJE
O EMPRETEC PROMOVEU NO
ÁTlt.ll. EtE suPERou srus
PONTOS NIGATruOS E SE

TORNOU UM EMPREUNDEDOR
MUITO MEITIORI'
Ësaly e Átila grú, sócios do salão
de beleza Brú Internaüonal

salão completou 20 anos, os empresários cogitaram a

abertura de franquias. Procuraram consultorias, asso-

ciações e até colocaram um aviso no site para testar o

interesse. "Tivemos um íetorno muito bom, mas ainda

não me decidi por expansão própria ou por modelo de

franquias, pois é muita responsabilidade. Temos su-

cesso no salão porque cuidamos dele pessoalmente e

me preocupo com a qualidade de uma expansão sem

controle", conciui Átila.

o



Mesmo quem concÌuiu recentemente o Empretec sente
os efeitos transformadores de sua metodoìogia. É o caso

de Carlos AÌberto KÌoss, proprietário da fábrica de mó-
veis Kloss, da cidade de Araras, no interior de São Pau-

1o. Ele trabalhava no ramo de marcenaria havia 27 anos
quando participou do programa ALI (Agentes Locaís
de Inovação) do Sebrae e tomou conhecimento do Em-
pretec. "Fíz vâríos cuïsos, mas nada me despertou. Eu

pensava em transformar a marcenaria em uma fábrica,
mas não tinha organizaçáo nem produção, tampouco
cronograma. Não havia chances de concorrer", explica.

Em maio deste ano, Kloss fez o Empretec. "O curso
abriu minha visão, pois não é só teoria. É muito dife-

rente de um treinamento normal, que você fica só escu-
tando. Também acaba se conhecendo, pois o facilitador
aponta suas falhas", observa. Segundo ele, suas maio-
res lições foram a de estabeieceï metas para seus planos
virarem realidade e a de determinar quais ferramentas
usar para atingir o objetivo. 'Agora sei como tenho que

trabalhar com metas e como analisar o cenário para
mudar as coisas que não dão certo", examina.

Na área de gestão de pessoas, o empresário deci-
diu dividir as tarefas e compartiihar a liderança da
empïesa com alguns de seus 15 colaboradores.'Antes
eu precisava resoiver tudo, agora queïo que eles ten-
tem encontïar uma soiução para só depois me aciona-
rem. Sei que é preciso tempo para impiementar essa

mentaiidade, mas já notei mudanças." Segundo ele, a

despeito de alguns planos quejá traçava antes do cur-
so, para impulsionar os negócios, foi o Empretec que
Ihe deu foco para agir e para lançar uma linha de pro-
dutos próprios. 'Agora, preciso contratar quatro pes-
soas para dar conta da demanda", comemora.

Quem também aproveitou o Empretec para dar um
novo ïumo à sua vida foi Marcos Rozzato, diretor-exe-
cutivo da clínica de estética Belare. "Precisava de um
choque de ânimo para atiçar meu espírito empreende-
dor.lâ tive vários negócios, do ramo de construção até
site de e-commerce, mas nunca conseguia me focar em
nenhum deles", conta. O choque para ele foi o Empre-
tec, realizado em outubro de 20L2. Na época, pensa-
va em expandir a Belare, mas não sabia como (se por
meios próprios ou por franquia).

"Durante o cuïso, percebi que gosto muito de pia-
nejar, mas demorava demais na execução. Por isso, me
dei conta de que tinha de fazer o negócio acontecer
rápido", relembra. Sem perder tempo, Rozzalo decidiu
oferecer franquias de sua clínica e acreditar em seu
potencial empreendedor. Pouco mais de um mês após

o término do curso, vendeu a primeira unidade.
Durante uma atividade do Empretec, Rozzato teve

í'PRECISAVA DE CHOQUE DU
ANII\'IO PARA AfIçAR MEU
ESPÍRTTO EMPRIENDADOR.

JÁ rrvn vÁnros Nncócros,
DO RAMO DE CONSTRUçAO
ATÉ SITË D[ E.COMMERCE,
T\ilAS NUNCA CONSIGUTA I\ilU
$OCAR EM NHNHUI\,I DTLES'I
Marcos Rozzâto, diretor-executivo
da clÍnica de estética Belare

uma ideia para impulsionar seus negócios. Apesar de
sua empïesa oferecer serviços, considerou o desen-
voÌvimento de um produto com sua marca. Procurou
fornecedores e Ìançou um hidratante próprio, vendido
na recepção das clinicas. 'A ideia deu tão certo que já
corresponde a 8% do faturamento." Até o momento, a
Belare possui três endereços, dos quais um é próprio e

dois são franqueados. "Devemos abrir cinco unidades
até setembro e já estou negociando mais com interes-
sados em outros Estados", conta.



Quem faz o Empretec sabe que o curso mexe com a

cabeça e provoca mudanças. Fábro Cavalotti, dono

da FCavalotti Marketing e Pubiicidade, é um exem-

plo de quem usou o curso para fazet uma profunda

reflexão sobre sua vida. Formado em Publicidade,

trabalhou no ramo até 2OO5 e chegou a ser sócio de

uma pequena agência. Quando o trabaiho começou

a interferir demais em sua vida pessoal, Fábio con-

cluiu que era hora de mudar'
Ele e uma amiga - que também havia acabado de

abrir mão de seu empïego - passaíam a considerar

a possibilidade de serem parceiros em um negócío

próprio. "Fizemos pesquisas, cursos no Sebrae e um
plano de negócios para desenvolver nossa ideia No

fim de 2005, abrimos o Funny Hair, salão de beleza

para o público infantil, na época um nicho pouco ex-

plorado", conta. O negócio foi inaugurado no bairro

de Moema, um dos mais nobres da capital paulista,

pois o foco era o público de ciasse A. "Desde o início
pensamos em franquear", comenta.

No começo, a sócia cuidava da administração e

Fábio, da divulgação. os resultados apareceram no

primeiro ano. No terceiro, a empresa já apresenlava

crescimento. Em 2008, a amiga fez o Empretec e a

ideia de franquear o negócio tomou força. Por insis-

tência da parceira, Fábio também fez o curso' "Foi

um divisor de águas. Na época estávamos vendendo

duas franquias, mas quando revisei minhas vidas

prof,ssional e pessoal, percebi que não era isso que

queria fazer. Fiquei até o f,m do ano e vendi minha
parte da empresa para minha sócia", conta.

Cavaiotti preferiu abrir uma consultoria de ma-

rketing paía pequenas empresas, pois durante conta-

tos com outros empresários do curso reparou que não

havia esse tipo de serviço para o público. O primeiro

cliente foi sua ex-sócia. 'Agora trabalho em casa e te-

nho quaÌidade de vida. O Empretec ine ajudou a rever

minhas metas e minha forma de pianejar", completa'

Kelly Visachi Grizante, sócia da Visachi, fabricante de

produtos em p9 solúvel de São Bernardo do Campo,

no ABC paulistâ, usou o Empretec para ievar adiante

o negócio da família. A empresa foi fundada em 2010

peia mãe, que é nutricionista Quando a matriarca de-

cidiu continuar exercendo sua profissão e abrir mão

da empresa, os três fllhos assumiram o negócio' "Con-

tinuamos com eÌe, pois acreditávamos que podia dar

certo", conta Kelly.

Quando virou sócia, por meio de informativos do Se-

brae a empresária tomou conhecimento de uma pales-

tra na cidade para apïesentar o Empretec. Decidiu fa-

zer a capacitação em 2OI2."Foium choque de realidade

quando descobri que o sucesso só depende de você' o

curso fazvocê entender isso por si mesmo", avaÌia.

Uma das características de sua personalidade que

descobriu era a de não estabelecer metas. Sabendo

de sua dificuidade, trabalhou na questão. Estabeleceu

objetrvos tanto na vida proflssional como na pessoaì'

Outïo ponto positivo foi a criação de laços com outros

participantes (atualmente, a empresa de um de seus

colegas de curso faz manutenção nos computadores da

Visachi). Além disso, e1a formou um grupo de encontro

com outros cinco participantes, que se reúne a cada 15

dias para discutir os probÌemas de cada membro. "Em

cada reunião, íocamos nas dif,culdades de uma de nos-

sas empresas e tentamos resolver com estabelecimenlo

de metas, o que nos fazlevar a atividade a sério'"

Seu foco agora é expandir as vendas da empresa no

Estado de São Paulo e em outros Estados, além de focar

os negócios a um público-alvo. "Quando minha mãe

abriu a Visachi, a meta era o comércio para as em-

presas. Com o passar do tempo, acabamos por mirar

o público frnal. Após o curso, vi que estávamos meio

perdidos no mercado e voltamos a investir no segmen-

to corporativo", revela.



RosemeÌre Alves Souza Gouveia,
proprietária do CoÌégio Souza Gou-

veia, em São Paulo, também ex-

perimentou aitas mudanças após

o seminário. Ela abriu seu negó-

cio em 1998, após manter por dois

anos um curso de reforço para es-

tudantes. 'A empresa começou a

crescer, mas eu tinha uma visão
romântica do negócio por lraba-
lhar com educação. Só queria sa-

ber de ensinar e de fazer a dife-

rença na vida dos alunos. Dava

descontos e não sabia negar", conla.
O crescimento e a falta de ges-

tão tiveram seu preço. Em 2003,

Rosemeire viveu um processo de-

pressivo devido a problemas na

empresa. "Foi um período de mui-
las drficuÌdades f,nanceiras. Em ra-

zão disso fui pressionada por cre-

dores e por funcionários. Pensei em

desistir por conta das frustrações
que vivenciei", relembra. Ela ficou

um bom tempo sem aparecer na

escola, deÌegando a administração
a lerceiros. Perdeu a conf,ança em
suas habilidades empreendedoras.

Durante o tralamento da de-

pressão, Rosemeire foi convencida
por sua terapeuta a desenvoÌver seu

iado empreendedor e a lidar com
conflitos. "Busquei ajuda em Ìivros
sobre administração e em uma em-
presa de marketing especiaÌizada
em escolas." Até que, nas mesmas
sessões de terapia, ela tomou co-

nhecimento do Empretec e decidiu
fazer o curso em malo de 2012. "81e

me mostrou o que é ser realmente
um empreendedor e a ver minha
empresa de oulra forma. É um en-

conrro com voce mesmo, pois as

máscaras caem. Eu percebi que as

coisas davam errado por minha
culpa, pois eu selecionava as pesso-

as, dava diretrizes...", afirma.
A empresária percebeu muitas

coisas erradas na empresa quan-
do fazia o curso e, quando saiu,
quis mudar tudo. "Mas percebi que
precisava ir devagar. Dentre as de-

cisões, oplei por demitir a coorde-
nadora do colégio e um professor
que estavam havìa m.ritos anos
na escola. lles nào se encaÌxavam
mais no perfiÌ que eu queria." Ro-

semeire também iniclou reformas
na escola, pintando salas, crian-
do uma sala de audiovisual e co-
brindo a quadra de esportes. AÌém
disso, passou a medir o nível de

satisfação dos pais dos alunos e,

segundo ela, os resultados das

mudanças já podem ser claramen-
le nolados. Neste ano tem iista de

espera de alunos para 2014, fato
inédilo para sua escola, que atual-
mente tem 900 alunos matricuia-
dos. Seu foco agora está na quaÌi-
dade do ensino, oferecendo cursos
de capacitaçào para sua equipe e

estabeiecendo metas para funcio-
nários. "Tenho hoje uma ampÌa vi-
sào organizac-onal e muj[o ma's
confi ança pessoal ", reconhece.

'oEtE ïvïE IVIOSTROU O QUE É SEn
RÊAINIENTE UM ËMPREENDTDOR E

A VER MINHA EMPRESA DE OUTRA
FORMA. ú UNN HNCONTRO COM VOCÊ

MESMO, PCItrS AS MIÁSCARAS CAEM"
EU PTRCEBI QUE AS COISIIS DAVAM
ERRADO POR, MINHA CULPA'
Rosemeire Gouveia, proprietária do Colégio Souza Gouveia
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ANOS 60
Ìr4c Clell and identifl c a

a motivação
para a realização
como o elemento
psicológico crítico
nos empreendedores
de sucesso.
oaoo

McCieliand e seus
associados desenvolvem
o Seminário para a

Capacitação na Motivação
de Realização e o aplicam
em mais de 40 países.

!984
Pesquisa realizada
com 44 empresários
que participaram do
seminário entre 1973 e

1978 demonstra que757"
do grupo apresentaram
êxito em seus negócìos.

1989190
O Empretec tem sua primeira instalação,
no Brasil, no Estado de Santa Catarina,
em 1989 e, logo em seguida, no Estado do
Rio Grande do Sui. Os executores iniciais
são a Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia de Santa Catarina (SECT)

e o Banco de Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Sul (BADESUL).
O primeiro seminário acontece em
Porto Alegre, no período de29 de
outubro a 9 de novembro de 1990.

1985
Seminário realizado
na IngÌaterra para
facilitadores de vários
países apresenta a novl
formatação do seminário,
com 15 Características
Comportamentais
Empreendedoras (CCEs).

L99L/92
São realizadas quatÍo turmas:
duas em SC e duas no RS.

7982
As empresas McBer, de
McCieliand, e a Management
System InternationaÌ (MSI),
de Marina Fanning, realizam
pesquisas em vários países
sobre comportamento
empreendedor e treinamentos.

Iniciam a estruturação
de um novo seminário
contextualizado com
o mundo dos negócios.

1988
Depois de apÌicado em vários
países, chega a formatação
final com dez CCEs e vários
jogos e atividades lúdicas para a
apresentação do comportamento
dos empreendedores exitosos, já
sob contrato com a ONU, ganhando
o nome de Empretec. A Argentina
recebe o primeiro seminário na
América do Sul, direcionado a
empresários proprietários de
empresas de base tecnoÌógica.

1962167
Pesquisa realizada na Índia com76
homens egïessos do Seminário para
Capacitação na Motivação de ReaÌização
demonstra que eles obtiveram maÍs
sucesso nos negócios do que o grupo
de referência que fez o seminário.

Conexão

1986
ReaÌizados dois seminários piloto no
Malauí para 45 participantes, já com
uma nova estruturação sugerida pelos
participantes do seminário de Londres
com dez CCEs e duas semanas de duração

1993
Realizado em
Vila Velha/ES
um seminário
Empretec, peÌo
Sebrae, para
formação de
um grupo de
instrutores.
aaaa

O Sebrae inicia
a impÌantação
nos Estados
de São Paulo,
lúinas Gerais,
Espírito Santo,
Distrito Federal
e Pernambuco.
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1996
Os Estados de Aiagoas,
Amazonas, Bahia, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Paraná
e Tocantins passam a
d.esenvoiver o Empretec.

Realizado em Minas Gerais
um encontro de facilitadores e

consultores selecionadores para
alinhamento metodológico,
coordenado pelo Sebrae em
parceria com Management
System International (MS|.

20aa
Acontece em Brasília um encontro
de facilitadores e consultores
selecionadores para novo
alinhamento metodológico sob a
coordenação do Sebrae Nacional.

2070
São realizados dois ToTs para
facilitadores trainees em duas
cidades brasiieiras diferentes.

1998
Começam a participar
do projeto os Estados
do Rio Grande do Norte
e do Maranhão.

2002
São realizados vários
treinamentos do tipo Training
oÍ Trainers (ToTs) para
facilitadores e consultores
selecionadores para atualização
de condução de seminários e
entrevistas, visando niveÌar
a metodoiogia e considerar a
ampÌiação do púbiico-alvo do
Sebrae naquele momento.

2013,
É feita a atualização dos
manuais para facilitadores,
consultores selecionadores,
coordenadores e referencial
teórico do Empretec;
São realizados seis ToTs para
íacilitadores credenciados
pelo Sebrae durante o ano.

L999
Visando atender
à demanda dos
clientes do Sebrae,
o formato do
Empretec passa
de dez para nove
dias sequenciados,
uma vez que os
participantes
enfrentavam
dificuidade de f,car
aqueÌe período
afastados de seus
negócios.

1997
Os Estados do Ceará, Ìúato

Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia
e Roraima iniciam os seminá-
rios a partir do mês de outubro.

2008109
O seminário é novamente
avaliado e são propostas
modlficações embasadas
em aspectos teóricos e
práticos do Empretec.
Dentre elas, o período
de reaiização passa
de nove para seis
dias, com os mesmos
resultados econômicos
e comportamentais
anteriormente obtidos.
aaoa

É impÌantado, em 2009,
o formato de seis dias
em todo o Brasil.
ooao

São realizados nove ToTs
para consultores
selecionadores em
diferentes cidades brasileiras

2gt3
Até junho, somente
em São Paulo são
1.626 participantes
cap.acitados.

O Empretec está
presente nas
27 unidades
federativas do País,
tendo formado
mais de 185 mil
empretecos até
o momento.

20L2
Os 33 escritórios
regionais de São
PauÌo formam 1.825
empreendedores.
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A IMPORTÂNCIA DO EMPRETEC
NESSES 20 ANOS DË BRASIL

SÉRGIO WIGBERTO RISOTA E MAURÍCIO

SUSTERAS, GESTORES DO CENTRO DE INOVAÇÃO,

EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA (elETEe)

Empretec, seminário realizado pelo Sebrae,

tem por objetivo desenvoiver características

de comportamentos empreendedores nos alunos,

paítindo do autoconhecimento para que eies superem

hábitos que possam prejudicáìos na busca de resultados.

É uma oportunidade ímpar de crescimento do em-

preendedor. Não conhecemos outro evento semelhante

no Brasil. Além de ampiiar o autoconhecimento, mostra

caminhos para que o participante supere os "maus cos-

tumes" comuns ao dia a dia no mundo dos negócios'

Ao frm do seminário, é nítida a evolução nas carac-

terísticas pessoais do empresário, principaÌmente em

termos de iniciativa, persistência, compïometimento'
busca da qualidade e da efetividade, estabelecimento
de metas e autoconfiança.

Das 10 principais características analisadas e de-

senvolvidas no Empretec, destacamos aquela que,

embora não declarada como objeto a ser estudado e

desenvoìvido, demonstrou a nós, gestoïes do Cietec'

o fortaÌecimento e a maneira de pensar e de agir dos

empretecos frente ao trabalho cooperativo e em rede.

Sensibilizamos os empreendedores do Cietec a se

inscreverem pela primeira vez no Empretec no ano de

2004. O Sebrae analisou e autorizou que fosse formado

um grupo de 25 empresários com a mesma origem.

Os bons resultados dessa experiência garantiram no-

vos grupos nos anos seguintes. Assim, ao longo desses

nove anos contabilizamos a participação de 125 em-
presários das startups do Cietec.

Entretanto, mais do que considerações e visões sobre

o Empretec, para nós o que sempïe valeu mesmo foram

as mudanças notadas nos empïeendedores (mais disci
pÌinados) e nas suas empïesas (mais organizadas). Para

corroborar, trazemos alguns depoimentos que arquiva-

mos ao longo desses anos que expressam os resuitados e

as percepções do significado de SER EMPRETECO:

"Mudei minhas atitudes ao interpretar o significa-

do do SER empreendedor".
"Sim, a atitude empreendedora não nasce com as

pessoas. Elas podem ser desenvolvidas".
"Parei de fazer o papel de coitadinho e passei a cui-

dar melhor de mim mesmo".
"Empreender é um caminho para o autoconheci-

mento. Ao assumir essa jornada, aprendemos a lidar
com nossos vícios e virtudes. Reaprendemos a errar, a

dar mais do que receber, a plantar sozinho e a colher

em gÍupo. Talvez seja um dos estiios de vida que mais

nos aproximam da essência do homem: a liberdade".
"O Empretec foi uma oportunidade única para en-

carar esses vertiginosos aspectos de luz e sombra. Seu

potencial transformador não seria tão intenso não

fosse a cuidadosa metodologia das atividades e apoio

generoso dos facilitadores. Me sinto verdadeiramente
honrado por ser um empreteco".

"Foi um divisor de águas na minha vida de empïe-

sárÌo. Em poucos dias tive uma visão clara e prática

do que é empreender e de como criar e manter um
negócio. O Empretec deveria ser condição indispensá-

vel para qualquer fomento público ao empïeendedor."
"De todos os cursos dos quais participei, a maioria

em multinacionais, o Empretec foi o melhor. Lá conhe-

ci o sócio da minha atual empresa. A dedicação e o
empenho dos faciiitadores motivam todos os alunos".

Esses depoimentos ou pitadas sinceras e voluntá-
rias que selecionamos, dentre dezenas que mantemos
em nossos arquivos, expressam um bom pedaço da

importância do Empretec para a melhor goveïnança

da própria vida empreendedora de cada empresário
que passou ou que passa pelas instalações do Cietec.

Parabenizamos a equipe do Sebrae poï esses 20 anos

de perseverança "empïetecana" e de tantos indicadores

positivos construídos païa os nossos empresários. 

-
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O melhor investinnentc
rje unr grande campeão

Cmpretec
Há UO anos formando campeões

REDESCUBRA SEU VERDADEIRO
PAPEL DËNTRO DA EMPRESA E

VENÇA OS DESAFTOS!
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