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Renato Santos é palestrante e consultor com atuação internacional. Trabalha há 27 anos com o
SEBRAE, desenvolvendo soluções de consultoria e treinamento aplicadas em todo o Brasil – são
mais de 24 mil horas de experiência na formação de empreendedores e empresários. Colabora
também com organizações como CNI, BNDES, IEL e outras. No exterior, é consultor e palestrante da
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), da International
Finance Corporation (IFC) e do Banco Mundial.
É coautor da atual versão do Empretec, principal programa de formação de empresários em todo o
mundo, desenvolvido pela ONU – atualmente em aplicação no Brasil e em mais de 50 países, com
mais de 500.000 empreendedores impactados. O próprio consultor atuou na negociação e
implantação do Empretec em 25 países da América, Europa, África, Ásia e Oriente Médio (incluindo
BRICS). Em 2022, dedica-se à instalação de centros Empretec em Seychelles e Malásia, com
conclusão prevista para este ano.
Administrador de empresas com MD em Finanças e MBA em Marketing, Renato é autor de livros
sobre análise de mercado e empreendedorismo. Um dos diferenciais do consultor é sua experiência
empreendedora: em Brasília, onde construiu sua carreira, é sócio de empresas nas áreas de
logística, alimentação e energia renovável, além de membro de conselhos de administração de
empresas do setor de tecnologia. Em São Paulo, é investidor-anjo e capitalista de risco, além de
advisor de empresas em diferentes segmentos e estágios, após período como diretor e acionista de
grupo no setor de medicina e saúde.
O consultor proferiu mais de 100 palestras pelo Brasil desde 2002, nos temas em que é especialista:
•

•

•

Empreendedorismo: características comportamentais de sucesso para empresários e
executivos (intra-empreendedorismo). Tema com foco na identificação e validação de
oportunidades, desenvolvimento de equipes e liderança;
Inovação: desenvolvimento de culturas voltadas para a inovação em processos, serviços e
produtos tanto em PMEs quando em empresas de maior porte. Tema com foco na
sensibilização e instrumentalização das equipes, criando ambientes propícios à criatividade;
Planejamento: com foco na evolução do tema, demonstrando a mudança do “planejador”
baseado em informações, para o “fazejador” baseado em experimentação e validação de
hipóteses. Tema concentrado na criação de modelos de negócio sustentáveis e lucrativos.

Em 2011, Renato participou do programa “O Aprendiz”, da Rede Record, comentando as tarefas da
oitava temporada. Em 2012, atuou como comentarista empresarial no Programa “Hoje em Dia”, na
mesma rede. E em 2013 e 2014, foi conselheiro do apresentador Roberto Justus ao lado do
executivo Walter Longo (2013) e do dramaturgo Cacá Rosset (2014), durante a nona e décima
temporadas de “O Aprendiz”.
Renato também pode ser acompanhado semanalmente nas rádios CBN, Band News e Jovem Pan
SP, onde dá orientações e responde a perguntas dos empresários ouvintes do “Minuto SEBRAE”; e
todo dia 10 na TV SEBRAE (YouTube), onde coapresenta o “Papo de Especialistas”.
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