
A Recuperação das PMEs
20.abr.2021, 9h00 – 11h00 (Horário brasileiro)

O propósito do evento é ampliar a compreensão e compartilhar

boas práticas sobre o papel fundamental do Empreendedorismo e

das pequenas empresas na recuperação pós-COVID-19, incluindo

o trabalho comportamental do Empretec. O evento reunirá

autoridades de alto nível debatendo a promoção do

Empreendedorismo e das pequenas empresas, além dos principais

líderes dos Centros Empretec em todo o mundo - incluindo na

América do Sul o SEBRAE, o Banco de la Nación Argentina, a

Agencia del Desarrollo Nacional de Uruguay e outras. Também

participarão Empretecos de mais de 50 países, outros

empreendedores e stakeholders relevantes dos setores público e

privado. A audiência participará de um diálogo interativo sobre

como aproveitar a oportunidade de desenvolver e ampliar o papel e

impacto das PMEs no crescimento sustentável e inclusivo no

contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na

recuperação pós-pandemia. Casos de sucesso de Empretecos

durante a crise COVID-19 serão apresentados para discutir como

Empretec já ajudou neste processo.

Você está convidado para um webinar Zoom. 
Quando: 20 Abril 2021, 09.00 – 11.00 Brasil

TTema: VII Empretec Global Summit

Inscreva-se antecipadamente no webinar:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecLEEz-wR76DbBYkqiRUGw

Depois de se inscrever, você receberá um email de confirmação com instruções para ingressar no evento.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecLEEz-wR76DbBYkqiRUGw


 O evento

     Empreendedores e pequenas e médias empresas (PMEs) têm um papel fundamental

no alcance dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Entretanto, a desaceleração econômica originada a partir da pandemia COVID-19

cobrou um preço elevado de empreendedores, startups e PMEs em todo o mundo. Com

mais de 2/3 da população global empregada em PMEs, este evento sem precedentes

mostrou quão fundamental seu papel é no desenvolvimento econômico e social. Um

esforço coordenado para desenvolver um ambiente atrativo e adequado para o

crescimento, mobilizar as melhores ferramentas e suporte rápido são fatores críticos

para apoiar a recuperação pós-COVID-19.

      O VII Empretec Global Summit é um evento organizado pela UNCTAD para discutir

como a recuperação da pandemia entre as PMEs pode ser apoiada pelo Empretec, seu

principal programa de promoção do empreendedorismo. Desde sua criação em 1988, o

método único de mudança comportamental e de desenvolvimento do mindset

empreendedor apoiou centenas de milhares de pessoas não apenas a sair da pobreza,

mas principalmente construir negócios lucrativos e bem-sucedidos, criar novos

empregos e melhorar a qualidade de suas vidas e a das suas comunidades. Durante a

pandemia, o Empretec continuou comprovando seu papel como um dos meios de maior

impacto para facilitar e acelerar o empreendedorismo. O programa apoiou

empreendedores a identificar novas oportunidades, manter sua motivação e

autoconfiança, gerenciar os riscos de suas decisões e negócios e aplicar persistência e

comprometimento em ambientes de risco e mudança acelerada. Graças ao seu elevado

impacto positivo nos últimos 30 anos, o Empretec foi especificamente destacado na

Resolução da Assembleia das Nações Unidas A/RES/75/211, adotada em 21 de

Dezembro de 2020. 

     

     O Empretec Global Summit é um evento anual promovido pela UNCTAD desde 2014,

durante o Global Entrepreneurship Congress. Nest ano o Summit será organizado com o

suporte do projeto das Nações Unidas “Global initiative towards the post-COVID-19

resurgence of the MSME sector” iniciado em Março de 2020 como parte do conjunto

de ações da ONU para resposta sócio-econômica imediata à pandemia COVID-19. 

Formato
     O evento será aberto com um painel de alto nível com representantes de instituições

promotoras do empreendedorismo e das PMEs em diferentes países. Será seguido de

um painel que debaterá como a abordagem comportamental aplicada ao Empretec

contribui para o desenvolvimento de empreendedores de sucesso. Empretecos de

diferentes países compartilharão suas histórias de sucesso e descreverão como o 

 Empretec ajudou seus negócios não apenas a sobreviver, mas também crescer durante

esses tempos tão desafiadores.  

     

O evento transcorrerá online em Inglês na plataforma Zoom, com tradução
simultânea em Árabe, Chinês, Francês, Português, Russo e Espanhol.  



9:00 - 9:10 Introdução UNCTAD

9:10 - 9:40

Parte I. Painel de Abertura: 
O papel do Empreendedorismo e das PMEs na recuperação
pós-pandemia COVID-19

9:40 - 10:00

Introdução: O que é o Empretec?

9:40 - 11:00

Parte II. Painel Empretec: 
Como o Empretec pode apoiar na recuperação das
PMEs? 

10:00 - 10:30

3 casos de sucesso internacionais durante a pandemia

COVID-19

10 min para cada

Moderação por Empretec International Master Trainers 

10:30 - 10:50 Debate interativo

10:50 – 11:00 Encerramento 

Quais foram os impactos mais significativos causados

pelo COVID-19 sobre o empreendedorismo e as PMEs?

Quais são as lições e boas práticas aprendidas na reação

a esses impactos?

O que pode ser feito para fortalecer a resiliência das

PMEs a futuros choques?

Como o Programa Empretec pode ajudar neste sentido?

Pontos-chave a serem discutidos:

O que torna o Empretec um programa diferente de outras

ferramentas para a promoção do Empreendedorismo?

Existe um padrão de comportamento comum aos

empreendedores de sucesso?

Qual é esse padrão e de que forma o comportamento

pode ajudar os negócios a combater disrupções nos

negócios causadas pela pandemia COVID-19?

Pontos-chave a serem discutidos:

O padrão de sucesso pode ser desenvolvido / aprendido?


