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APRENDA A IDENTIFICAR EM VOCÊ MESMO O TALENTO DOS 

EMPRESÁRIOS BEM-SUCEDIDOS 

O que é? 

O EMPRETEC é um seminário que tem por objetivo desenvolver nos 

participantes, características de comportamentos empreendedores. O 

programa foi desenvolvido pela ONU – Organização das Nações Unidas 

visando o fortalecimento destas características empreendedoras, sendo o 

SEBRAE, parceiro como entidade gestora em caráter nacional. A seguir as 10 

(dez) características empreendedoras que serão trabalhadas. 

 Busca de Oportunidade e Iniciativa (se antecipar aos fatos e criar 

novas oportunidades de negócios); 

 Persistência (enfrentar os obstáculos decididamente); 

 Correr Riscos Calculados (assumir desafios ou riscos moderados e 

responder pessoalmente por eles); 

 Exigência de Qualidade e Eficiência (decisão de fazer sempre as 

expectativas de prazos e padrões de qualidade); 

 Comprometimento (com o cliente e com o próprio empresário); 

 Busca de Informações (buscar pessoalmente, consultar 

especialistas); 

 Estabelecimento de Metas (estabelecer metas de curto prazo 

mensuráveis); 

 Planejamento e monitoramento Sistemáticos (Planejar e aprender 

a acompanhá-lo sistematicamente a fim de atingir as metas a que se 

propôs); 

 Persuasão e Rede de Contatos (Saber persuadir e utilizar sua rede 

de contatos, atuar para desenvolver e manter relações comerciais); 

 Independência e Autoconfiança (buscar autonomia em relação a 

normas e procedimentos para alcançar o sucesso). 

Público alvo: 

Empresários, pessoas interessadas em montar seu próprio negócio e 

profissionais liberais, funcionários de empresas diversas. 

Como é executado?: 

O seminário é executado em 6 dias consecutivos, num total de 60 horas. 

Ministrado de 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

 

Método de treinamento: 

A metodologia é vivencial e altamente interativa, com jogos, exercícios, 

palestras, atividades para serem executadas em sala e atividades extras,  

Como participar?: 

Fase 1: Ficha Cadastro – após o preenchimento, deverá ser entregue no 

SEBRAE ou enviada através de e-mail. 

Fase 2:  Entrevista – o objetivo é avaliar as características empreendedoras do 

candidato. Não é de caráter psicológico, é composta de algumas perguntas a 

respeito do cotidiano da pessoa. O agendamento do horário se dará através de 

contato telefônico. 

Fase 3: Após a entrevista - o candidato estando apto a participar do 

EMPRETEC, efetuará sua inscrição através de pagamento. 

CALENDÁRIO  

 2º Turma 3º Turma 

 DATA DATA 
Palestra  11/04 07/06 

Entrevista  16 a 20/04 11 a 15/06 

Seminário 23 a 28/04 18 a 23/06 

 

 Investimento: R$ 1.000,00 (dinheiro / cartão de crédito – parcelamento 4x) 
                                
                                

 

Interessou? Inscreva-se! 

Sebrae - Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal 
 

Para mais informações:  
(91) 3181-9001 / 9002 / 9003 / 9004 / 9006 

 
E-mail: 

metropolitana-treinamento@pa.sebrae.com.br 
 
 


