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Informações básicas e metodologia do workshop de avaliação de impacto da Empretec 

 

Como parte das actividades do Programa de Apoio UE-CNUCED para Angola: Train for Trade II - uma 

componente do Projecto de Apoio ao Comércio (ACOM) financiado pela UE, o Workshop de Formação 

de Empreendedorismo (ETW) é um elemento central da Programa Empretec da CNUCED. A 

abordagem comportamental, na qual o ETW se baseia, visa a desenvolver o empreendedorismo como 

um conjunto de competências e práticas específicas que podem ser observadas, reconhecidas, aplicadas 

e adquiridas pelos empreendedores no seu dia-a-dia. 

Promovendo a motivação e autoconfiança dos participantes, o ETW consegue mostrar aos empresários 

a diferença entre simplesmente administrar um negócio e construir um empreendimento bem-sucedido 

orientado para o crescimento. 

A experiência da oficina Empretec é muito enriquecedora e tem um impacto duradouro nos 

participantes. Como um treinamento comportamental exclusivo, a metodologia da Empretec está 

vinculada, de forma causal, a resultados específicos: fortalecimento das competências e dos 

comportamentos empreendedores,  melhora a gestão dos empreendedores e, portanto, o desempenho 

dos negócios. Essas melhorias são visíveis na forma de mudanças comportamentais: após o treinamento, 

o empresário começa a fazer as coisas de maneira diferente de antes. 

 

O objetivo do workshop de avaliação de impacto Empretec é reunir empretecos (graduados de 

workshops anteriores da Empretec realizados no âmbito do projeto Train for Trade II) e representantes 

de organizações parceiras, compartilhar experiências, criar laços e realizar uma pesquisa preliminar 

sobre como o treinamento de desenvolvimento de empreendedorismo que eles participaram pode já ter 

mostrado um impacto positivo no desempenho de seus negócios. Uma pesquisa será administrada pelo 

facilitador antes do workshop de avaliação de impacto, principalmente com os participantes dos dois 

primeiros ETWs. O workshop será realizado em Português. 

 

Resultados e metas 

 

1. Os participantes terão a oportunidade de compartilhar sua experiência de treinamento e pós-

treinamento, vincular-se a outros graduados da Empretec e revisar, sob a orientação de um 

instrutor experiente, os principais aprendizados e os principais objetivos estabelecidos durante 

o workshop Empretec.  

 

2. Os participantes fornecerão feedback e dados valiosos sobre o impacto do workshop Empretec 

no desempenho dos seus negócios, permitindo assim a criação de um conjunto de histórias de 

sucesso e dados relacionados com os negócios, comprovando a eficácia do programa Empretec 

nos empreendedores angolanos. 
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Conteúdo do Workshop  

 

Durante o workshop de 3 horas, os empretecos serão guiados através das 10 Competências Pessoais 

Empresariais (PECs) que aprenderam durante o workshop Empretec e os principais objectivos que 

estabeleceram para si próprios no final da formação. Através de questionários e dinâmicas de grupo, os 

empretecos são incentivados a compartilhar e avaliar seu desempenho como empreendedores após o 

workshop Empretec. 

 

A sessão será facilitada por um dos Formadores Mestres Internacionais da CNUCED-Empretec que 

eles conheceram durante a experiência de treinamento Empretec. Uma pesquisa administrada antes do 

workshop de avaliação de impacto fornecerá alguns dados preliminares sobre nível do grupo, que serão 

usados para orientar a discussão. 

 

14:00 – 14:20  Introdução da CNUCED e MINCO 

14:20 – 14:40  Apresentação dos resultados da pesquisa 

14:40 – 15:00  Sessão de perguntas e respostas sobre a pesquisa 

15:00 – 16:45 Partilha de experiências dos participantes moderada pelo facilitador CNUCED-

Empretec 

16:45 – 17:00 Conclusão e observações finais 

 

Critérios de seleção para participantes 

 

A identificação de cerca de 100 participantes, incluindo os empretecos das oficinas Empretec 1 (julho-

agosto de 2018), 2 (outubro de 2018), 3 e 4 (novembro-dezembro de 2018) e representantes das 

organizações parceiras envolvidas no projeto Train for Trade II O coordenador nacional da CNUCED, 

em coordenação com o Ministério do Comércio, e a equipa angolana de formadores em formação 

participaram em várias funções durante os primeiros quatro workshops da Empretec organizados no 

âmbito do projecto Train for Trade II em 2018. 

 

Informação logística para os participantes: 

  

O workshop terá lugar nas instalações (local a confirmar), na segunda-feira, 10 de dezembro de 2018. 

O workshop terá lugar das 14:00 às 17:00 para um máximo de 100 participantes (ver critérios de seleção 

acima) e seguido por uma recepção de rede. 
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Facilitador  

 

1) Renato Santos  

 

O Sr. Santos é um palestrante brasileiro e consultor com exposição internacional, que trabalha há mais 

de 24 anos com o SEBRAE, desenvolvendo soluções de consultoria e treinamento aplicadas no Brasil 

- ele acumulou 19.000 horas de treinamento em empreendedorismo. No Brasil, ele também colabora 

com organizações como CNI, BNDES, IEL e outras. No exterior, é consultor e palestrante da 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), da Corporação 

Financeira Internacional (IFC) e do Banco Mundial. Ele é co-autor da atual versão brasileira do 

Empretec. Além do Brasil, o consultor também trabalhou na implementação do Empretec em 23 outros 

países da América, Europa, África, Ásia e Oriente Médio (incluindo BRICS como Rússia e Índia). De 

2011 a 2014, Renato participou do reality show de TV "The Apprentice Brazil" (transmitido em Angola 

pela TV Record Internacional), como assessor das âncoras João Dória (2011) e Roberto Justus (de 2012 

a 2014). Mais informações sobre o treinador podem ser encontradas em http://renatosantos.com. 

O Sr. Santos é gerente de negócios com mestrado em finanças e MBA em Marketing, publicou livros 

sobre análise de mercado e empreendedorismo no Brasil. Uma das principais habilidades do consultor 

é sua experiência empreendedora: em Brasília, onde sua carreira foi construída, ele é sócio de empresas 

que trabalham com Logística e Suprimentos e Food Service e membro do conselho de empresas de TIC. 

Em São Paulo, é investidor e assessor de empresas em diferentes esferas e estágios, após período como 

Diretor Executivo (atual acionista) de um grupo da indústria médica e de saúde. 

 

Contatos  

• Adelino Muxito 

Train for Trade II – Coordenador Nacional CNUCED 

adelino.muxito@unctad.org 

+244 921897959 

• Lorenzo Tosini 

Responsável pelo Empretec Angola na CNUCED, Geneva 

lorenzo.tosini@unctad.org 

+41 022 917 2431 
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