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RELATÓRIO DE MISSÃO INTERNACIONAL 
 

1. TÍTULO 

Missão técnica internacional para participação na Celebração 
dos 30 anos do Empretec no mundo e cerimônia de entrega do Prêmio 
Empretec às Mulheres Empresárias – edição 2018. 

2. OBJETIVO(S)  

Participação da diretora técnica  e de uma colaboradora da Unidade de Cultura 
Empreendedora  na celebração dos 30 anos do Empretec no mundo, bem como 
na cerimônia do Prêmio Empretec às Mulheres Empresárias – edição 2018. Na 
ocasião, a diretora também participou de uma Mesa Redonda Ministerial sobre 
Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável. Todas essas 
sessões fizeram parte da programação do Fórum Mundial de Investimento – 
2018 organizado pela Conferência das Nações Unidades para o Comércio e 
Desenvolvimento – UNCTAD realizado no período de 22 a 26 de outubro no 
Palácio das Nações em Genebra – Suíça 

3. PERÍODO DA MISSÃO 
22 a 26/10/18 

4. DATA DO RELATÓRIO (mm/aaaa) 
21/12/18 

5. PARTICIPANTE(S)  
 

Heloisa de Menezes – Diretora Técnica do Sebrae Nacional 

Alessandra Cunha Souza – analista da Unidade de Cultura Empreendedora. 

 

6. JUSTIFICATIVA 

O SEBRAE é parceiro exclusivo da UNCTAD para a aplicação do seminário 
Empretec no Brasil. Esse ano celebramos os 25 anos do Empretec em um 
evento promovido pelo Sebrae e patrocinadores, com mais de 500 empretecos, 
gestores, facilitadores, dirigentes do Sistema Sebrae e diretores de Centros 
Empretec de outros países, em uma programação 
contendo casos, palestras e talk-show inspiradores e com transmissão ao vivo 
pela web (workplace Sebrae e Rede de Empretecos). 
No âmbito do Sistema SEBRAE e do vasto círculo de empreendedores no 
Brasil, o Empretec tem se destacado como uma iniciativa de relevante alcance, 
voltada à capacitação empresarial e de forte impacto no processo de promover 
o desenvolvimento da cultura empreendedora no nosso país. É um produto de 
sucesso, com 25 anos de história no Sebrae, com cases inspiradores e de 
superação de milhares de pessoas, transformando 
o caminho de empreendedores brasileiros. São cerca de 270 mil Empretecos 
no Brasil, em mais de 11 mil turmas realizadas pelo Sebrae. E no mundo já são 
mais de 450 mil! Nesse sentido, o SEBRAE foi convidado a participar de 
algumas sessões do Fórum Mundial de Investimento – 2018, promovido pela 
UNCTAD, relacionadas ao empreendedorismo e ao Empretec, a saber: 
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• Empreendedorismo, migração e objetivos de desenvolvimento 
sustentável; 

• Mesa Redonda Ministerial sobre Empreendedorismo para o 
Desenvolvimento Sustentável, com a celebração dos 30 anos do 
Empretec no mundo – convite para diretora Heloisa Menezes compor 
essa mesa; 

• Cerimônia de entrega do Prêmio Empretec às Mulheres Empresárias – 
2018. 

 
Quanto ao Prêmio Empretec às Mulheres Empresárias é uma competição 
dirigida a mulheres exitosas, empretecas, que tenham se beneficiado com os 
serviços prestados pelo Empretec, em diversos países, criando ou expandindo 
suas empresas. Os critérios de avaliação englobam liderança, inovação e 
ações de impacto em suas comunidades. Na edição de 2012, uma empresária 
do Estado de Rondônia ficou em 2º lugar, já na edição de 
2014 uma empresária do Amapá esteve entre as 10 finalistas. E na edição de 
2018, a empreendedora brasileira e empreteca, Rosana Marques, proprietária 
da Empresa Ouseuse, do Estado de Minas Gerais, estava entre as 10 finalistas, 
concorrendo com mulheres de vários países como Equador, Índia, Jordânia, 
Moçambique, Uganda, Uruguay entre outros. 
Nesse contexto, considerou-se importante a participação do Sebrae nas 
referidas sessões do Fórum Mundial de Investimento pela oportunidade de 
compartilhar a experiência brasileira quanto ao empreendedorismo e o 
desenvolvimento sustentável, ampliar a rede de contatos 
com empreendedores e entidades participantes, especialistas nas temáticas do 
Fórum, além de fortalecer relações com os demais Centros Empretec 
presentes na ocasião ao qual avalio como relevante tanto no âmbito técnico 
quanto institucional. E também pela oportunidade de participar da cerimônia 
dos 30 anos do Empretec no mundo, além de prestigiar e acompanhar a 
empresária brasileira na cerimônia de premiação. 

7. PRINCIPAIS CONTATOS ESTABELECIDOS  

• Tatiana Krylova - chefe da Divisão de Investimento e Empresas da 

UNCTAD 

• Fiorina Mugione – equipe UNCTAD 

• Lorenzo Tosini – equipe UNCTAD 

• Jorge Lawson -  Diretor do Banco Nación Argentina e Presidente da 

Fundación Empretec Argentina. 

• Carla Goglia – Diretora executiva da Fundación Empretec Argentina 

• Dimitri Croitor – Diretor Centro Empretec Rússia 
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• Evaristo Jordão Vilanculos – Diretor executivo Fundação Enterprise 
Mozambique 

• Momodou A. Drammeh – Diretor Centro Empretec Gambia 

• Alexandre Souto – Secretário – Missão Permanente do Brasil junto à 
OMC e outras Organizações Econômicas em Genebra (Itamaraty) 

 

8. ATIVIDADES REALIZADAS 

O Fórum Mundial de Investimento - 2018 foi organizado sob o tema geral 
“Investir no Desenvolvimento Sustentável”. Abordou os desafios globais para o 
investimento internacional na nova era da globalização. Proporcionou 
oportunidades para diálogos abertos entre as partes interessadas em 
investimentos, iniciativas orientadas a soluções e promoção de parcerias 
globais para o avanço da prosperidade para todos. 
O Fórum contou com mais de 50 sessões, incluindo três cúpulas, cinco mesas-
redondas ministeriais, diálogos entre ministros e empresários, uma variedade 
de eventos paralelos e cerimônias de premiação.  

O Sebrae esteve presente em momento específicos, seja como painelista, 
homenageado e participante, conforme programações nos anexos I, II e III.  
Foi uma agenda ampla, contemplando diversas temáticas relevantes e debates 
interessantes. 

  
23/10/18 – XXV Reunião de Diretores Empretec  
 
Participação da diretora técnica do Sebrae Nacional, Heloisa de Menezes  e 
minha participação como coordenadora nacional do Empretec Brasil. 
A chefe da Divisão de Investimento e Empresas da UNCTAD, Tatiana Krylova, 
relatou as realizações de 2018 do Empretec no mundo e o planejamento para 
2019, destacando os 30 anos de criação e operação do programa no mundo. 
Também destacou os eventos de celebração de 25 anos do Empretec no Brasil 
e os 30 anos do programa na Argentina. Parabenizou bastante o Sebrae pelo 
evento ocorrido em junho/18, na cidade de São Paulo, por ter sido bem 
inovador e provocador, com a presença de diretores de alguns Centros 
Empretec que estiveram no evento no Brasil.  

Tatiana atualizou os números do Empretec no mundo, já atingindo mais de 450 
mil participantes desde a sua criação. O Empretec, aplicado majoritariamente 
nos países em desenvolvimento, é importante ferramenta de promoção da 
atividade empreendedora nestes países.  
A UNCTAD agradeceu mais uma vez o Sebrae pela parceria, por termos 
apoiado, em conjunto com o BNDES, a viabilização da ida ao Brasil de diretores 
e facilitadores do Empretec de vários países do mundo, inédita presença de 4 
continentes, para o TOT – Trainning of Trainers, importante para que estes 
países possam adotar a nova versão do programa, desenvolvido pelo Sebrae. 
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Agradeceu ao Sebrae pela modernização do Empretec e testemunhou que a 
nova versão será fundamental para garantir longa vida ao programa, pois a 
linguagem, conceitos e métodos estão mais adequados às necessidades atuais 
exigidas pelo mercado.  
Para ampliar o processo de formação dos facilitadores do Empretec de todo o 
mundo, cerca de 40 países, a UNCTAD solicitou que pudéssemos apoiar os 
esses países, iniciando pelos de língua portuguesa.  
Importante destacar a enorme contribuição que o Sebrae fez ao longo de 2018 
na implantação da nova versão do Empretec em todos os estados, no âmbito 
do projeto de modernização. Percebemos a necessidade de ajustes no seu 
conteúdo e forma, de maneira a mantê-lo atrativo, atualizado com temas e 
métodos modernos, além do emprego de ferramentas digitais capazes de 
melhor gerenciar os processos e dados antes, durante e depois do seminário, 
com acesso do cliente, gestores, facilitadores e selecionadores. As principais 
mudanças realizadas, testadas e aplicadas no Brasil foram: aprofundamento 
da temática inovação, introdução do tema empreender com propósito, 
introdução da temática sustentabilidade (ecoinovação). Além disso, conceitos 
de metodologias ágeis e empreender com colaboração, já aplicando nas 
atividades práticas do seminário, como Design Thinking e Modelo de Negócios 
- Canvas no lugar de Plano de Negócios. Desenvolvemos ainda dois workshops 
a serem aplicados após 21 dias do seminário Empretec como estratégia de 
relacionamento com os clientes: workshop 1 – Revisão das CCEs e workshop 
2 – Associativismo Empresarial. Tamném criamos no workplace uma rede de 
Empretecos que visa conectá-los por meio de uma rede que promova a troca 
de informação e conhecimento e sirva de ponte para o desenvolvimento de 
novas ideias, estabelecendo conexões relevantes, colaboração, cooperação, 
atuando como prosumers, além de potencializar negócios entre eles. Temos 
cerca de 6 mil  Empretecos conectados à rede, com 89 grupos criados, 
naturalmente, entre eles. 

O Sebrae tomou a iniciativa de propor a modernização do Empretec, obteve a 
autorização da UNCTAD, adaptou a metodologia, a testou e já implementou 
em todo o país. A UNCTAD acompanhou o processo de evolução, aprovou e 
agora a nova versão ganha o mundo com o selo do Sebrae.  
 
Todos os países presentes na reunião fizeram uma rodada de informações 
sobre a situação do Empretec nos seus países. Houve bastante elogios por 
parte da UNCTAD e dos países ao novo formato do Empretec, tendo 
depoimentos de como a nova versão será responsável por atrair o interesse do 
público jovem em todos os países.  
Foram anunciados os próximos eventos relevantes para o tema 
Empreendedorismo, como o Global Entrepreeneurship Congress que ocorrerá 
na Turquia em abril, onde também será lançado o Guide Entrepreneurship for 
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Migration. Destaque para o envolvimento dos Centros Empretec em todo o 
mundo por meio da Semana Global do Empreendedorismo.  
A UNCTAD e vários países estão muito interessados em oferecer o Empretec 
para migrantes, como estratégia de estímulo à atividade empreendedora entre 
eles. Assim como os migrantes, foi destacado o grande potencial de 
crescimento do Empretec entre grupos específicos, ou nichos, como jovens, 
mulheres e negros. Foi dito da necessidade, nos vários países, de se buscar 
doações e patrocínios para potencializar o crescimento do Empretec. Em 2018 
a UNCTAD conta com um fundo das Nações Unidas que poderia ser utilizado.  
Certamente o enorme volume e a participação relativa do Brasil no 
desempenho do Empretec no mundo deve-se à capilaridade, capacidade de 
mobilização do Sebrae, qualificação da equipe de facilitadores e 
principalmente pela subvenção presente nessa solução, por meio do Sebrae.  

Para 2019, foi informado pela UNCTAD a assinatura de um Memorandum de 
Entendimentos para aplicação do Empretec na China.  
A Fundação Empretec Argentina está desenvolvendo um sistema de 
acompanhamento de desempenho dos empretecos por seis meses realizando 
um projeto piloto, de desenvolvimento local, em Teresópolis, onde o prefeito e 
um empresário envolvido são empretecos, entitulado Comunidades com Valor. 
É um programa de criação, desenvolvimento e vinculação das micro e 
pequenas empresas para fortalecer as economias regionais. É feito o 
planejamento do desenvolvimento e depois um trabalho por 4 meses, 
capacitando empresas selecionadas que são preparadas para terem uma boa 
gestão. Também foi citado o desafio de inserir Empretec na área acadêmica.  
 
Apresentei os números atuais do Brasil, os pontos fortes, os desafios e os 
próximos passos. Destaquei a importância do Empretec Brasil no cenário 
mundial. 60% dos Empretecos do mundo são do Brasil. Cumpre destacar ainda 
o elevado grau de reconhecimento que o Sebrae goza no cenário internacional 
do empreendedorismo e do Empretec. 
 
Apresentamos à UNCTAD um modelo de Memorando de Entendimentos para 
realizarmos esforços conjuntos para apoiar no processo de formação de 
facilitadores, promovendo o acesso à plataforma de educação à distância 
oferecida pela Universidade Corporativa do Sebrae, iniciando pelos países de 
língua portuguesa. Também oferecemos o acesso dos Centros Empretec à 
plataforma CoPyME, desenvolvida pelo Sebrae, em parceria com o BID, que 
disponibiliza cursos à distância em três línguas: Português, Espanhol e Inglês, 
também foi deixado com eles o modelo de Memorando de Entendimento para 
acesso à plataforma CoPyme. Entendemos ser uma importante contribuição do 
Brasil para os países menos favorecidos.  
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24/10/2018 - Participação da diretora Heloisa de Me nezes como painelista 
da sessão Empreendedorismo, Migração e os Objetivos  de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
 
Foco da sessão foi proporcionar opções para inclusão social e econômica de 
imigrantes e refugiados nos países sede (de acolhimento).  
A apresentação da diretora encontra-se no anexo IV.  
 
Durante a sessão, houve o Lançamento do guia de empreendedorismo para 
migrantes e refugiados com objetivo de promover políticas para 
implementação do empreendedorismo,  como integrar, financiar os países 
anfitriãos, como engajar a Plataforma Diáspora - espaço comum para troca de 
experiências entre os países. A seguir registros sobre de ações e reflexões 
realizadas por alguns painelistas dessa sessão:  
Conquito - Equador : estão preparados a atender às expectativas dos 
refugiados/migrantes, mas não sozinhos. Chamar outros atores do 
ecossistema de empreendedorismo para participar das ações.  
Centre Development Center – Jordânia:  Recebem refugiados Sírios e 
estimulam várias mulheres a desenvolverem atividades empreendedoras, 
trabalharem por conta própria, serem mais autônomas. Empreendedorismo é 
a solução.  
Catalysr – Austrália:  apoiam, ajudam refugiados na Austrália.  
O Catalysr é um pré-acelerador para startups em estágio inicial. Desenvolvem 
programas intensivos de empreendedorismo para empreendedores migrantes 
e refugiados de alto desempenho - também conhecidos como Migrapreneurs - 
que desejam obter sucesso na Austrália construindo sua própria startup de 
tecnologia. 
Charles Ocici - diretor Enterprise Uganda  - 1,5 milhões de refugiados em 
Uganda. Capacitam, treinam os refugiados, parceria com IOM Uganda.  
Mulheres trabalham de forma cooperada, 50% dos refugiados são mulheres. 
Impacto social no país. 
Emiliano Giovine - Politecnico di Milano e Tiresia  Jarrod Ormiston - 
Maastricht University : Consideram importante introduzir esse assunto nas 
universidades sobre refugiados, migrantes e empreendedorismo.  
 

24/10/18 -  Jantar com Tatiana Krylova – UNCTAD 
 

Durante o jantar foi tratado com a Sra. Tatiana Krylova a parceria entre Sebrae 

e UNCTAD para o desenvolvimento de nova pesquisa sobre as características 

de comportamento empreendedor (CCEs). As 10 CCEs são a base para a 

metodologia do Empretec, a partir de pesquisa realizada há mais de trinta anos 

por pesquisadores de Harvard. A proposta agora, passado tanto tempo, é de 

verificar se as CCEs se mantêm ou se merecem ser revisadas. A UNCTAD 
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ficou de fazer contato com os pesquisadores responsáveis pela pesquisa e 

manter o Sebrae atualizado para viabilizarmos a parceria com pesquisadores 

de Harvard ou Stanford.  

 

25/10/2018 -  Mesa-Redonda Ministerial sobre Políti ca de 
Empreendedorismo e Celebração dos 30 anos do Empret ec no mundo 
 
A mesa foi conduzida pelo Ministro do Comércio e Indústria de Gana e pela 
Diretora Geral para a política de micro e pequenas empresas do Ministério da 
Economia e Energia da Alemanha com debates referentes à política de 
empreendedorismo nos países, desenvolvimento sustentável,   
construção de ecossistemas de empreendedorismo,   
apoio ao acesso ao crédito, FINTECS, criação de empregos etc.  
 

A Diretora Heloisa de Menezes participou como convidada para explanar sobre: 
1. Fatores de sucesso que vêm mantendo o Empretec ao longo dos 30 anos 

e suas vantagens em comparação com outros programas; 
2. Como a Empretec vem contribuindo para o crescimento sustentável e 

inclusivo: 
3. Como o Empretec pode ser expandido. 
  

Os detalhes da apresentação encontra-se no anexo V. 
 

 

25/10/2018 – Cerimônia de Premiação – Prêmio Empret ec às Mulheres de 
Empresárias edição 2018. 
O Prêmio é concedido pela UNCTAD às empresárias empretecas considerando 
aspectos de liderança, inovação e impacto social em suas comunidades. Dez 
finalistas foram selecionadas entre 50 candidatas de 19 países.  

Resultado: 

• 1º lugar: Uneiza Ali Issufo – Administradora da Consmoz Limited. 
Moçambique 

• 2º lugar: Lama Sha´sha´a Abu Dahab – Co-fundadora da International 
Robotics Academy. Jordânia 

• 3º lugar: Barbara Ofwono Buyondo – Fundadora e CEO da Victorious 
Education Services. Uganda 

Reconhecimentos especiais: 

Prêmio potencial exportador: Rosana Marques – Fundadora e CEO da 
empresa Ouseuse. Brasil 

Prêmio impacto social: Chandra Vadhana R – Fundadora da 4Tune Factory. 
Índia  
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9. CONCLUSÃO E APRENDIZAGEM PARA O SEBRAE  
 

O Sebrae goza de grande prestígio, admiração e reconhecimento no cenário 
mundial de apoio ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas e é 
considerado exemplo a ser seguido. Há grande interesse de representantes de 
países e entidades internacionais em que o Sebrae amplie oportunidades de 
cooperação técnica, a fim de repassar conhecimentos e metodologias a serem 
adotados em outros países. Seria importante  retomar nossa capacidade de 
cooperação técnica internacional, hoje ainda tímida, até mesmo como 
oportunidade para novos negócios de prestação de serviços.  

O Brasil é um gigante que tem estado muito tímido nos fóruns internacionais 
de grande importância. No World Investment Fórum houve baixa participação 
relativa de brasileiros, seja nas plenárias e painéis, seja em número de 
participantes, consequentemente podendo perder oportunidades relevantes de 
protagonismo e de negócios.  
 

Também foi interessante constatar, mais uma vez, que atitudes 
empreendedoras sempre são a base para ações revolucionárias, por mais 
simples que sejam.  

A seguir algumas fotos das sessões e da cerimônia do prêmio: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1 –  Reunião de Diretores Empretec 
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Imagem 2 –  Sessão Empreendedorismo, Migração e os Objetivos de  Desenvolvimento Sustentável (ODS)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 3 – Mesa-Redonda Ministerial sobre Política de Empreendedorismo  
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Imagem 4 –  Celebração dos 30 anos do Empretec no m undo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagem 5 –  R econhecimento internacional do Sebrae 
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Imagem 6 –  Cerimônia de Premiação – Prêmio Emprete c à Mulheres Empresárias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 7 –  Alessandra Cunha - Coordenadora Naciona l Empretec Brasil e Rosana Marques - Empresária 
brasileira Empreteca - Prêmio potencial exportador: empresa Ouseuse  
 
 


