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MUDANÇA DE CULTURA INVESTIMENTO CORRETO
Projeto Ambientes Multimidiáticos 
troca quadro, giz e apagador por ampla 
plataforma tecnológica, que possui 62 
ferramentas de interatividade.

O solo que antes não produzia quase nada 
garante, hoje, além da comida dentro de 
casa, a principal fonte de renda da família 
do agricultor Aparecido Ferreira da Silva.

Após sucesso inicial do negócio, irmãs 
planejam crescimento da estrutura 
física da loja e aumento no leque de 
produtos de esmalteria, em Posse
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Genuinamente goiana, startup Repplica gerencia 
mais de sete mil anúncios de automóveis, por 
mês, na internet.

GESTÃO SOCIAL
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Sebrae Goiás e Anglo American projetam 
parceria para desenvolver capacidade dos 
pequenos negócios nas regiões Norte e Noroeste.

IMPORTÂNCIA DOS PEQUENOS

  Página 25

São cerca de 9,2 milhões de pequenos negócios 
no Supersimples, responsáveis pelo acréscimo 
de 6,7 milhões de empregos.
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JORNAL SEBRAE

Glayton Costa Ferreira, de 37 anos, é 
empresário do segmento de conveniência 
digital, em Goiânia (GO). Desde 2009, quando 
abriu sua primeira empresa, tornou-se cliente 

assíduo do Sebrae Goiás. As consultorias, como 
o Programa Negócio a Negócio, ajudaram o 
empreendedor a ampliar suas atividades com 
sustentabilidade. Hoje, ele se prepara para abrir 

sua terceira empresa. “O Sebrae sempre se fez 
muito presente em minha vida profissional. 
Por isso, estou conseguindo sobreviver e 
colher bons resultados.” Páginas 14 e 15

Parceiro de primeira hora
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INDICADORES 

NESTA EDIÇÃO

UFIR (outubro)
R$ 1,0641

TJLP 
5%

SELIC
11,25% (anual)

SALÁRIO MÍNIMO 
R$ 724,00

SALÁRIO FAMÍLIA 
Até R$ 646,55 - > R$ 33,16

De 646,55 até R$ 971,78 - > R$ 23,36

TABELA IR 
Pessoa física – Até R$ 1.787,77 - > Isento
De R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 - > 7,5%

De 2.679,30 até 3.572,43 - > 15%
De 3.572,43 até R$ 4.463,81 - > 22,5%

acima de R$ 4.463,81 - > 27,5%

PESSOA JURÍDICA
15% sobre o lucro real

REAJUSTE DE ALUGUEL 
Fator de reajuste - > 1,0354 (outubro)

INFLAÇÃO 
IPCA (acumulada 12 meses): 6,75%  

IPC (Segplan-GO) (acumulada 12 meses): 7,17%

POUPANÇA
12 meses - > 6,99%

7

20 Parceria busca melhorar produção de 
cachaça em alambique, por meio de 
consultorias para inovação e tecnologia

Portal unificará dados das Juntas 
Comerciais para facilitar o processo de 
abertura e fechamento das empresas

11 Programa Sebraetec vai oferecer acesso à 
inovação e tecnologia a pelo menos mil 
supermercadistas em Goiás

13 Estudar o perfil do comprador de imóvel 
é o segredo para boas vendas, afirma 
empresário

22 Certificação do açafrão da região de Mara 
Rosa deve impulsionar vendas do produto 
no Brasil e exterior

19

17

Empreendedora 
aproveita momento 

de maior dificuldade 
para lutar pelo 

sonho do próprio 
negócio

Empresa de 
copeiras de luxo 

para festas inova 
ao montar kits de 
“emergência” para 

convidados
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Círculo virtuoso em Goiás

A internet levou mudanças 
ao mundo dos negócios que 
transformaram o setor de pon-
ta-cabeça. Pequenas empresas, 
de fundo de quintal, ficaram 
gigantes; conglomerados que 
reinaram sozinhos no mercado 
por anos foram ao chão. Altos 
e baixos na mesma velocidade 
de uma montanha russa. Quem 
não se segurou bem, ficou pelo 
caminho, literalmente.

Adaptar-se aos novos meios 
digitais continua sendo a pa-
lavra de ordem nas empresas, 
independente do porte. Aliás, 
não só para elas, mas também 
para os colaboradores. No en-
tanto, essa revolução empre-
sarial manteve inalterada uma 
peça-chave para o funciona-

mento de qualquer empreen-
dimento: o conhecimento. Ter 
informação atualizada sobre 
tecnologia, gestão e inovação é 
o segredo de qualquer empresa 
de sucesso no século 21. 

O Sebrae Goiás, cujo negó-
cio é promover o desenvolvi-
mento e a sustentabilidade dos 
pequenos negócios no Estado, 
investe, constantemente, em 
seu quadro de credenciados, 
o maior patrimônio da insti-
tuição. Eles precisam falar a 
linguagem atualizada das mi-
cro e pequenas empresas. Mais 
que fornecedores, os creden-
ciados são parceiros na busca 
pelas soluções para aumentar a 
competitividade das MPE.

Em 2011, foi criado o Proje-

to Excelência em Gestão para 
Credenciados. Foram atendidas 
empresas de consultoria e ins-
trutoria, credenciadas ou po-
tenciais, que receberam novos 
repasses de metodologias. Ses-
senta consultores concluíram 
o curso de MBA em Gestão de 
Micro e Pequena Empresa, em 
parceria com a Fundação Ge-
tulio Vargas. 

Para o consultor, foi uma 
oportunidade ímpar de ter em 
seu currículo uma pós com a 
chancela da FGV. Já as MPE e 
os clientes do Sebrae receberão 
atendimento ainda mais quali-
ficado. E, sem modéstia, ganha 
o Sistema Sebrae, que terá mais 
um projeto pioneiro de Goiás 
como referência nacional.

Goiás tem aproximada-
mente 200 mil micro e pe-
quenas empresas nas mais 
diversas atividades, desde os 
tradicionais salões de bele-
za, bares e restaurantes até 
os empreendimentos da nova 
tecnologia, como as startups 
que desenvolvem aplicativos 
para telefones celulares. Com 
crise ou sem crise, o número 
de MPE não para de aumentar 
– dobrou na última década.

Pesquisa do Sebrae mostra, 
inclusive, que essa tendência 
de crescimento vai se man-
ter nos próximos anos. Goiás, 
cujo Produto Interno Bruto 
(PIB) se eleva acima da média 
nacional, não ficará de fora 
desse círculo virtuoso. Até 
2022, o Estado deve ter pelo 
menos 400 mil micro e pe-

quenas empresas devidamente 
formalizadas.

Mesmo com as perspectivas 
favoráveis, ter o próprio negó-
cio sempre exigirá muito do 
empreendedor. Colocar uma 
boa ideia em prática é apenas 
parte do negócio, muitas ve-
zes, o elemento mais fácil. 

Por isso, boas ideias não 
podem caminhar sozinhas, 
pois podem se perder ao longo 
da estrada. Um dos recursos 
que garante a longevidade dos 
negócios é a inovação. Inova-
ção não apenas em produtos 
ou serviços, mas também em 
processos. Em determinadas 
empresas, a simples mudan-
ça na maneira de lidar com a 
papelada pode gerar o mesmo 
lucro que uma invenção.

O Sebrae tem uma infini-

dade de soluções que mostram 
ao empreendedor os melho-
res caminhos para alcançar a 
competitividade. O Programa 
Sebraetec, por exemplo, ofer-
ta serviços tecnológicos com 
subsídio de até 80% do valor 
total da contratação. É a me-
lhor relação custo benefício do 
mercado, pois o investimento 
é muito baixo para o nível de 
inovação e tecnologia que as 
empresas recebem. 

Desde a simples mudan-
ça nos processos internos da 
empresa até o lançamento de 
novos produtos, a gestão da 
inovação e o emprego de no-
vas tecnologias é o segredo do 
sucesso de qualquer empreen-
dimento. É navegar em segu-
rança, ter a certeza de que se 
chegará ao destino final.

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás

OPINIÃO

Presidente do Conselho  
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Marcelo Baiocchi Carneiro

Diretor-Superintendente
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Diretor Técnico
Wanderson Portugal Lemos
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Finanças

Luciana Jaime Albernaz
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“O consumidor quer 
atendimento de excelência”

Jornal Sebrae - Preço é 
o principal diferencial para 
atrair o consumidor?

Professor Marins - Em 
primeiro lugar, o cliente quer 
atendimento de excelência, o 
que prova pesquisa sobre o 
que o consumidor brasileiro 

mais valoriza numa empre-
sa. Na sequência, vem o item 
cumprir o que prometeu ao 
cliente, a qualidade do produ-
to e, somente depois, o preço. 
Quando pensamos que nossos 
clientes só querem preço, es-
tamos enganados. 

E o que mais irrita o clien-
te nos dias de hoje?

Professor Marins - O aten-
dimento ruim é mais do que 
meio caminho andado para o 
fracasso no mercado. O clien-
te também abomina a mentira, 
quando a empresa não cumpre 

o que prometeu. E a arrogân-
cia também ganha capítulo es-
pecial nessa relação. Existem 
empreendedores que acreditam 
ter empreendimentos mais im-
portantes que o próprio clien-
te, e deve ser o contrário. E é 
uma grande tarefa dos líderes 

P R O F E S S O R  M A R I N S

ENTREVISTA

Consultor, empresário, antropólogo e autor de 26 livros, o professor Luiz Almeida Marins Filho disse, a empresários goianos, que preço não 

pode ser o principal diferencial para atrair o cliente. Segundo ele, o atendimento vem em primeiro lugar. “O cliente quer atendimento de excelên-

cia, o que prova pesquisa sobre o que o consumidor brasileiro mais valoriza numa empresa. Na sequência, vem o item cumprir o que prometeu 

ao cliente, a qualidade do produto e, somente depois, o preço”, afirmou, durante palestra em Goiânia. O especialista também alertou sobre a 

arrogância. “Existem empreendedores que acreditam ter empreendimentos mais importantes que o próprio cliente, e deve ser o contrário.”

Edmar Wellington
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P R O F E S S O R  M A R I N S

não permitir que isso aconteça. 
Nem sempre é fácil. 

O sucesso das empresas 
pode torná-las arrogantes?

Professor Marins - Quan-
do uma empresa é famosa, tem 
uma marca muito conhecida 
ou trabalha com produtos um 
pouco mais sofisticados, os co-
laboradores têm uma tendência 
a ficar arrogantes. Eles pare-
cem confundir a fama da mar-
ca e da empresa, ou mesmo de 
seus clientes, com a sua própria 
pessoa e tornam-se arrogantes.

Isso parece ser fatal, consi-
derando a grande concorrên-
cia? Ou não?

Professor Marins - A ver-
dade é que ninguém mais 
está suportando a arrogância. 
Como sempre afirmo, temos, 
hoje, muitos concorrentes, 
com qualidade semelhante à 

“Temos muitos concorrentes, com qualidade 
semelhante à nossa. Se tivermos postura 
arrogante, o mercado simplesmente nos 
trocará por concorrentes mais sensíveis e 
humildes, que valorizem o cliente”

nossa e preços iguais. Se ti-
vermos postura arrogante, o 
mercado simplesmente nos 
trocará por concorrentes mais 
sensíveis e humildes, que va-
lorizem o cliente.

Na opinião do senhor, o 
que é atendimento de exce-
lência?

Professor Marins - Falar 
a verdade em qualquer cir-
cunstância, cumprir o que 
prometeu e fazer o acompa-

nhamento pós-venda. Esse 
tripé qualifica o atendimento, 
e acompanhar a satisfação 
do cliente é uma das princi-
pais ferramentas, um grande 
testemunho do interesse da  
empresa. 

O senhor disse que atender 
e vender são a mesma coisa...

Professor Marins - Na vi-
são do cliente, atender e ven-
der se configuram no mesmo 
processo. Sabe, o empreende-

dor tem investido muito em 
coisas que o cliente não paga. 
Por exemplo: o consumidor 
não paga sede própria ou fro-
ta própria, então, talvez, isso 
não seja um diferencial. É 
preciso conhecer o que é que 
o seu cliente dá valor e isso é 
muito pessoal. 

As empresas estão acer-
tando na diferenciação?

Professor Marins - A 
maioria das chamadas “dife-

renciações” que vejo nas em-
presas foi aumentar custos, 
mas não aumentaram o valor 
percebido pelo cliente. Aí, ele 
não paga por aquela “diferen-
ciação”. Ela só serviu para au-
mentar o custo e nada mais. 
Não vendeu mais; não au-
mentou a rentabilidade; não 
conquistou mais clientes. Não 
teve sucesso algum. Portanto, 
é preciso analisar com muito 
cuidado o que o seu cliente 
paga e o que ele não paga. 

Por exemplo...
Professor Marins - Vi uma 

churrascaria de beira de estra-
da que colocou ar-condiciona-
do no salão principal. O que 
aconteceu? Os clientes fugi-
ram. Aqueles caminhoneiros 
não queriam ar condicionado. 
Pelo contrário. Gostavam mais 
quando ela era simples, aberta, 
ventilada, como diziam.

Edmar Wellington
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“Em inovação não existem 
fórmulas. Antes de criar as 
inovações, precisamos 
criar os inovadores”

OPINIÃO

Para inovar, é preciso,  
antes, criar a cultura certa

Há alguns bilhões de anos, 
uma sopa química deu origem à 
vida em nosso planeta. Antigas 
formas de vida foram ficando 
mais e mais sofisticadas, por 
meio de três simples mecanis-
mos (mutação, cruzamento e 
seleção), fantasticamente expli-
cados por Darwin, em 1859.

Alguns organismos come-
çaram a desenvolver estruturas 
neurais, capacidade de se co-
municar e de criar ferramentas. 
Desenvolvemos a capacidade 
do design, de criar o novo, tam-
bém criamos a arte, a ciência e 
a tecnologia, com a qual domi-
namos todas as outras formas 
de vida. Com a capacidade de 
criar, aceleramos ainda mais o 
processo e ganhamos escala.

Mudamos tudo à nossa vol-
ta e criamos um modelo de vida 
além do que os recursos do pla-
neta seriam capazes de susten-
tar. Alguém poderia dizer: “É 
porque somos muitos!”, mas 
será que é por isso mesmo?

Se compararmos a biomas-
sa humana com a biomassa 
das formigas, por exemplo, as 
formigas pesam de três a qua-
tro vezes mais que nós. Seria o 
equivalente a ter 30 bilhões de 
pessoas no planeta, atualmente.

Também, alguém poderia 
dizer: “É porque não tem di-
nheiro para todo mundo!”, mas 
será que é isso? Lembro-me do 

Ted Turner, criador da CNN, di-
zer que os trilhões de dólares 
gastos na guerra fria seriam 
suficientes para todo ser huma-
no viver no paraíso material, 
ou seja, não é porque somos 
muitos ou porque não temos 
dinheiro, mas sim pelo modelo 
de vida que escolhemos.

Podemos pensar a tecnolo-
gia, a comunicação e a com-
petição do mundo atual como 
partes de um processo similar 
aos usados na seleção natural.

A tecnologia atua como me-
canismo de mutação e, cons-
tantemente, gera novas possi-
bilidades. A comunicação e a 
conectividade permitem a com-
binação de ideias equivalente a 
um mecanismo de cruzamento.

E, por fim, a competição dos 
mercados atua como um gran-
de processo de seleção, decidin-
do o que sobrevive e passa para 
a próxima geração. Uma dinâ-
mica capaz de nos manter em 

organização é a capacidade de 
atrair a atenção dos consumido-
res para as suas ideias, produtos 
ou serviços. E, para isso, é pre-
ciso se diferenciar. A essência 
da inovação é a busca pela di-
ferenciação. Tentativa de deixar 
o cardume e buscar uma nova 
alternativa. Algo que não acon-
tece na tecnologia ou em qual-
quer outro lugar, mas exclusi-
vamente em nossas mentes.

Capacidade que não dá para 

constante revolução e de criar 
toda essa diversidade de ideias, 
produtos, serviços e experiên-
cias que estamos presenciando.

Darwin nunca disse que 
era o mais forte ou o mais in-
teligente que sobrevive, o que 
ele disse foi: “Quem sobrevive 
é quem está mais preparado 
para mudanças, ou seja, o mais 
adaptável”. Pessoas e organiza-
ções têm de aprender a se adap-
tar cada vez mais rápido. O que 
determina o sucesso de uma 

ser percebida pelo exterior. Não 
importa a idade, origem, sexo 
ou cor da gravata, mas envol-
ve a capacidade de navegar no 
problema sem se perder; mo-
delar o todo e as partes, fazer 
as perguntas certas, nas horas 
certas; vencer aparentes con-
tradições; manter a mente de 
criança; arriscar; e, assim, criar 
e contar uma nova história.

Conhecimento é a chave 
para abrir as portas da inova-
ção e está diretamente ligado 
com a qualidade de nossas fon-
tes e o treinamento intelectual 
que nos colocamos. Se procu-
rarmos ideias radicalmente di-
ferentes, nossa perspectiva pre-
cisa ser radicalmente diferente. 
Richard Feynman, ganhador do 
Nobel de Física de 1965, costu-
mava dizer que se colocava no 
lugar de marcianos para se per-
guntar: “O que eles iriam achar 
se encontrassem tal problema?”

Para inovar, uma empresa 
necessita criar o ambiente cer-
to, a cultura certa para inspirar 
as pessoas e potencializar suas 
mentes a atingir todo seu po-
tencial. Não adianta comprar 
máquinas, processos, sistemas e 
não trabalhar o indivíduo. Tra-
ta-se da tarefa mais importan-
te para os líderes de hoje. Em 
inovação não existem fórmu-
las. Antes de criar as inovações, 
precisamos criar os inovadores.

Charles Bezerra é 
diretor-executivo do 

Gad’Innovation e autor 
dos livros O designer 

humilde e A máquina de 
inovação. Mantém o blog 
Reflexões sobre Inovação 

Gostaria de agradecer a Fa-
sem Uruaçu, ao Sebrae Goiás e 
ao Instituto Federal de Goiás - 
Campus Uruaçu pelo apoio no 
projeto “Minha Primeira Empre-
sa”, por ajudar nas inscrições, na 
divulgação e na apresentação do 

projeto para seus alunos. 
Abelardo Abrantes, via Facebook

Adorei ver o empresário Wilton 
Bastos, referência em café com 
qualidade no Estado de Goiás, 
no banner do Sebraetec (produ-

to oferecido pelo Sebrae Goiás 
aos empresários) na contracapa 
da Revista TheBook. Arrasou! 
Uma revista chic, contemporâ-
nea, voltada ao público de bom 
gosto. 
Leandro Pires, via Facebook

Receber o diploma de MBA das 
mãos do meu amigo Marcelo 
Baiocchi Carneiro, com Mano-
el Xavier e Seila Maia Lemos, 
não tem preço. 
Alexandre Alberto Guerra Nasci-
mento, via Facebook

F A L E  C O M  O  S E B R A EWWW sebrae.com.br/uf/goias 
go.agenciasebrae.com.br

/SebraeGoias

@sebraegoias

asn@sebraego.com.br
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D E S B U R O C R A T I Z A Ç Ã O

Novo portal permite 
baixa automática do CNPJ

Novidade começa 
a funcionar, 
inicialmente, com 
empresas do DF e 
será estendida a todo 
o País até o final de 
novembro

A Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa lançou o 
Portal Empresa Simples (www.
empresasimples.gov.br), site 
que vai unificar os dados das 
Juntas Comerciais de todo o 
Brasil para facilitar o processo 
de abertura e fechamento das 
empresas. No Distrito Fede-
ral, a baixa automática já será 
possível a partir do lançamen-
to do portal. A previsão é que 
a mudança passe a valer para 
os demais estados a partir do 
final de novembro. 

Com o novo portal, o pro-
cesso de fechamento de em-
presas, que antes demorava no 
mínimo um ano, passa a ser 
imediato. Segundo o ministro 
da SMPE, Guilherme Afif Do-
mingos, a medida é resultado 
da aprovação da Lei 147/14, 
que trata das alterações do 
Simples Nacional, ocorrida em 
agosto. “A Lei 147 continua a 
surtir efeitos bastante positi-
vos. Agora, vamos encerrar 
empresas na hora, em Brasília. 
Até o final do ano, faremos 
isso em todo o País. O empre-
sário passa a poder dar baixa 
no CNPJ e a ter os débitos da 
empresa transferidos para o 
seu CPF”, explicou o ministro.

INICIATIVA
O presidente do Sebrae, 

Luiz Barretto, salienta a im-
portância do trabalho executa-
do pela Redesim e pelas Jun-
tas Comerciais e afirmou que 
o Sebrae apoia toda iniciativa 
que facilite a vida do micro e 
pequeno empreendedor bra-

MÓDULO ESOCIAL TEM CONSULTA PÚBLICA

Até 4 de novembro 
está aberta a Consulta 
Pública para subsidiar 
o desenvolvimento 
de módulo do eSocial, 
específico para Micro e 
Pequenas Empresas. Essa 
é uma iniciativa conjunta 
entre o Sebrae, a Secretaria 
da MPE, o Ministério do 
Trabalho e Emprego, a 
Receita Federal do Brasil, a 

Caixa Econômica Federal, 
o Ministério da Previdência 
Social (MPS), o Instituto 
Nacional de Seguro Social 
(INSS)  e a Fenacon.
O eSocial é um projeto que 
vai coletar as informações 
trabalhistas, previdenciárias, 
tributárias, fiscais e do FGTS 
relativas à contratação e 
utilização de mão de obra 
onerosa, com ou sem 

vínculo empregatício. Uma 
de suas premissas é não 
criar novas obrigações às 
empresas e empregadores 
e aproveitar as informações 
já disponíveis nas bases do 
Governo Federal.
Acesse www.consultas.
governoeletronico.gov.br, 
clique na aba “Consultas 
em Andamento” e dê a sua 
contribuição.

Presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barretto, e o ministro da Pequena Empresa, Afif Domingos, durante solenidade em Brasília (DF)

Ascom/SMPE

sileiro. “Estamos avançando 
e reduzindo a burocracia que 
ainda são uma dor de cabeça 
para o empresário. O empreen-
dedor precisa de tempo para se 
capacitar e gerir o seu negócio 
e não é coerente que ele gaste 
tempo com essas questões bu-
rocráticas”, afirmou Barretto.

SERVIÇO

www.empresasimples.
gov.br
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Sefaz está preparada para 
cumprir nova lei do Supersimples
Em Goiás, mais de 
155 mil empresas 
vão se beneficiar 
das mudanças no 
Estatuto das MPE

A Secretaria da Fazenda 
do Estado de Goiás (Sefaz) 
está preparada para cumprir 
o Estatuto da Microempre-
sa e da Empresa de Pequeno 
Porte nas etapas fixadas pela 
Lei Complementar nº 147/14, 
parcialmente regulamentada. 
A pasta estima que 36% das 
empresas goianas integram as 
categorias favorecidas, micro 
e pequenas empresas e o mi-
croempreendedor individual 
(MEI), totalizando mais de 155 
mil empresas. O secretário José 
Taveira comenta que “as MPE 
devem ser amparadas porque 
geram empregos locais e con-
tribuem, decisivamente, para a 
economia goiana. É justo que 
paguem imposto menor do que 
as grandes empresas”.

Algumas mudanças en-
tram em vigor para o próximo 
ano, como a inclusão de mais 
de 140 atividades profissio-
nais, e outras estão previstas 
para 2016. O Estatuto bene-
ficia todas as empresas com 
faturamento anual de até R$ 
3,6 milhões. No Supersimples, 
pagarão apenas uma alíquota 
em substituição a oito impos-
tos, reduzindo a carga tributá-
ria em até 40%. Uma das ino-
vações da Lei Complementar 
é quanto à baixa das micro-
empresas, que agora será con-
cedida de imediato, assim que 

Denis Marlon/Sefaz

o pedido do empresário for 
feito, mesmo que a empresa 
esteja devendo algum tributo, 
taxa ou multa. 

Com a LC, passa a ser proi-
bida a exigência de certidão 
negativa de impostos para o 
cancelamento de atividade. A 
Sefaz esclarece que a medida 
não significa que os débitos 
não serão cobrados. Titula-

res, sócios ou administradores 
serão responsabilizados e co-
brados por quaisquer débitos, 
posteriormente.

Outra novidade é a cria-
ção do cadastro único para 
as MPE. A Junta Comercial 
de Goiás já está implemen-
tando a Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e 

Negócios (Redesim). Com ela, 
o cadastro poderá ser feito di-
retamente na Junta e apenas 
sincronizado com os sistemas 
estaduais e municipais. A lei 
estipula a adoção do cadastro 
unificado apenas em 2016, 
mas a Sefaz e a Junta Co-
mercial já discutem essa in-
tegração e simplificação dos 
processos de inscrição para o 

pequeno empresário que dese-
ja abrir uma empresa.

Também de aplicação ime-
diata, as Fazendas estaduais 
não mais poderão exigir obri-
gações acessórias dos optantes 
do Supersimples sem o conhe-
cimento do Conselho Gestor do 
Simples Nacional (CGSN). A 
partir de 2016, todas as multas 
do Supersimples também serão 
reduzidas em, no mínimo, à 
metade no caso das microem-
presas e chegando à redução 
de 90% para o MEI.

SUBSTITUIÇÃO
Com relação à substituição 

tributária, também haverá mu-
danças, já que a lei beneficia os 
pequenos negócios, isentando 
atividades como colchoaria e 
determinados produtos dos se-
tores de material de construção 
e elétrico. O regime diferen-
ciado de cobrança de impos-
tos vai continuar valendo para 
alguns setores, como rações 
para animais, autopeças, veí-
culos automotivos, vestuário e 
confecções, móveis, alimentos, 
papelaria e bebidas. A substi-
tuição tributária exige o paga-
mento do imposto, ICMS, em 
uma única etapa do processo 
produtivo. As novas limitações 
só vigoram em 2016.

As mudanças no Estatuto, 
aprovadas pelo Congresso Na-
cional em agosto, têm como 
objetivo simplificar os proces-
sos de abertura, registro, alte-
ração e baixa das empresas e 
conceder diversos benefícios 
fiscais, desburocratizando o 
pagamento de impostos das 
pequenas e microempresas.

Taveira: “As MPE devem ser amparadas porque geram empregos e contribuem para a economia goiana”
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Revolução na qualificação 
profissional em Goiás

Projeto Ambientes 
Multimidiáticos troca 
quadro, giz e apagador 
por ampla plataforma 
tecnológica, que 
possui 62 ferramentas 
de interatividade

O secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Mauro 
Faiad, assinou ordem de servi-
ço para instalação inicial de 50 
lousas interativas que trazem a 
tecnologia de ponta para otimi-
zar o aprendizado. Trata-se do 
projeto Ambientes Multimidi-
áticos, cujos investimentos do 
Governo do Estado totalizam 
R$ 3,75 milhões. A iniciativa 
colocará as salas de aula dos 
programas de qualificação, lite-
ralmente, no século 21. Quadro, 
giz e apagador, que subsistem 
por séculos, são substituídos 
por uma ampla plataforma 
tecnológica, que possui 62 fer-
ramentas de interatividade, a 
mais moderna do Centro-Oeste. 

O equipamento inclui com-
putador, lousa interativa de 4 
metros com acesso à internet, 
projetor multimídia de curta 
distância, amplificação para 
voz com alto-falante de 300w, 
Software em integração com 
notebooks ou tablets. As fer-
ramentas permitem acessar, 
durante as aulas, vídeos, fo-
tos, textos em sites, arquivos, 
bem como interferir e destacar 
elementos. Com uma caneta 
multimídia, o giz dá lugar a 
um instrumento moderno de 
comunicação escrita na lousa. 
Nas aulas de matemática, sím-
bolos da disciplina são ordena-
dos de maneira instantânea. 

“Com mais esta iniciativa, 
Goiás, que já era referência 
em qualificação profissional 
e inovação, agora assume a 
vanguarda no uso de um novo 
padrão tecnológico em salas 
de aula”, diz o secretário. A 
chefe do Gabinete de Gestão 

e Capacitação, Soraya Para-
nhos, destaca que, com a ex-
pansão da Rede de Educação 
Profissional em Goiás, agora 
é a etapa de ampliar a tecno-
logia em salas de aula. 

Nesta primeira etapa, o in-

vestimento é de R$ 1,57 mi-
lhão. Na sequência, haverá a 
aquisição de 18 equipamentos 
de videoconferência, no valor 
de R$ 1,68 milhão. A terceira 
fase compreende a aquisição 
de um sistema de gestão edu-

cacional (SGE), com recursos 
de R$ 500 mil. De acordo com 
Faiad, tudo é feito para que as 
ações gerenciais sejam mais 
precisas e dinâmicas, permi-
tindo um resultado melhor em 
todos os processos educativos.

Secretário Mauro Faiad afirma que a iniciativa colocará as salas de aula dos programas de qualificação, literalmente, no século 21

“Com mais esta iniciativa, Goiás, que já era 
referência em qualificação profissional e 
inovação, agora assume a vanguarda no uso de 
um novo padrão tecnológico em salas de aula”

TREINAMENTO 
Coordenadores pedagógicos 

e professores vão receber trei-
namento para operar os kits in-
terativos logo após a completa 
instalação dos equipamentos. 
Segundo o gerente de Educa-
ção Profissional e Tecnológica 
da Sectec, José Teodoro Coe-
lho, o processo se dará em duas 
fases. A primeira, nos meses de 
dezembro e janeiro, com um 
grupo de 30 multiplicadores, 
que terão aulas presenciais e 
em ambiente virtual. Num se-
gundo momento, haverá novo 
encontro para sanar dúvidas.

Divulgação
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Do home office ao compartilhamento
Negócio ainda recente em Goiânia, locação de estações de trabalho promete reduzir custos e aumentar produtividade

Ter escritório tornou-
-se objetivo caro nos dias de 
hoje. A busca por local para 
trabalhar envolve custos que 
empresas iniciantes ou profis-
sionais autônomos não estão 
dispostos a pagar. Tendência 
em outros países do mundo e 
em outras capitais brasileiras, 
o escritório compartilhado 
chega a Goiânia com força to-
tal, aliando boa localização ao 
serviço qualificado de locação 
por preços camaradas.

Localizado na Av. 136, em 
Goiânia (GO), o Escritório Ex-
press é um escritório compar-
tilhado com estrutura diferen-
ciada, a começar pelo design 
- assinado pela designer de 
interiores Juliana Durando. No 
Escritório Express, são ofereci-
dos ambientes de coworking, 
sala privativa e sala de reunião.

Por Coworking entende-
-se várias pessoas dividindo 
o mesmo espaço físico, em 
mesas individuais. Por trás da 
economia, há uma filosofia de 
co-criação, que ganha cada 
vez mais adeptos. Isso porque 
os coworkers, vindos de dife-
rentes áreas, encontram-se no 
espaço compartilhado e têm a 
oportunidade de trocar ideias e 
experiências para tirar projetos 
e sonhos do papel.

“Uma colaboração que ins-
pira e impulsiona o aumento 
da produtividade, ajudando a 
conquistar objetivos que pos-
sivelmente não seriam alcan-
çados no ambiente isolado do 
home office. Mais uma prova 
de que o tal networking faz 
toda a diferença nos dias de 
hoje”, explica Roberto Morga-
do Filho, sócio-proprietário.

Nas salas privativas, o Es-

Divulgação

SERVIÇO

Escritório Express:  
(62) 3932-0438 
Av. 136, nº 745, Setor 
Marista, Galeria Yucatãn
www.escritorioexpress.
com.br
Facebook: Escritório Express
Instagram: 
@escritorioexpress
escritorioexpress@gmail.com

SERVIÇO

critório Express oferece priva-
cidade. São mobiliadas para 
até três pessoas, climatizadas 
e com armários individuais 
para quem precisa de estrutu-
ras mais reservadas. A opção 
atende, principalmente, aos 
autônomos, que enfrentam o 
barulho dos cafés para reuni-
ões com clientes.

 A sala de reunião é a op-
ção de locação mais procurada. 
Mobiliada para seis pessoas, 
com TV e ar-condicionado, ela 
aparece como excelente opção 

para profissionais na hora de 
apresentar projetos - é confor-
tável, silenciosa e adequada ao 
formato empresarial. Tanto no 
coworking, sala privativa ou 
sala de reunião do Escritório 
Express, para começar a tra-
balhar, basta um telefonema. 
Tudo bem simples e desburo-
cratizado.

Roberto Morgado Filho 
enxerga esse tipo de negócio 
como um modelo para o fu-
turo. “É uma ideia que está se 
expandindo e que casa com os 

objetivos das pessoas - ter o 
seu próprio negócio, mas sem 
custos excessivos”.

No Escritório Express, o 
serviço de locação inclui mais 
vantagens, como internet, 
café à vontade e secretária 
para anotar recados e receber 
clientes e correspondências - 
tudo que um escritório indi-
vidual teria, mas com a con-
veniência de otimizar custos e 
utilizar somente na hora que 
precisar. O preço cobrado é 
fixo e por hora.

Ambiente de coworking do Escritório Express: serviço de locação inclui mais vantagens, como internet, café e secretária para anotar recados
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Sebraetec beneficia 
supermercadistas

Acordo entre o Sebrae Goi-
ás e a Associação Goiana dos 
Supermercados (Agos) vai ofe-
recer acesso, por meio do Pro-
grama Sebraetec, à inovação e 
tecnologia subsidiada às micro 
e pequenas empresas filiadas à 
entidade. Pelo menos mil em-
preendedores de todo o Estado 
devem ser beneficiados.

“Estamos prontos para 
atender a todos os empre-
endedores que tenham inte-
resse de transformar e criar 
novidades em suas empresas, 
com vistas a torná-las mais 
fortes e competitivas no 
mercado”, destacou Wander-
son Portugal Lemos, diretor 
técnico do Sebrae Goiás.

Superintendente executivo 
da Agos, João Bosco Pinto de 
Oliveira explica que os em-
presários terão ganhos ime-
diatos com o Sebraetec, pois 
a consultoria é in loco. “O 
fato de o consultor trabalhar 
diretamente na empresa faci-
lita demais, pois o empresário 
não precisa se deslocar até a 
associação ou a outro lugar 
para participar da capacita-
ção. Nem sempre o pequeno 
ou médio empresário conse-
gue deixar seu negócio para 
se capacitar. Muitas vezes, 
trabalham sozinhos ou com 
poucos funcionários.”

A Agos também garantiu 
que incentivará os associados 
a participarem da consultoria. 
A entidade vai mapear as lojas 
no interior e realizar encon-
tros em conjunto com o Sebrae 
Goiás para divulgar e concreti-
zar parcerias com o Sebraetec.

P A R C E R I A

Programa vai oferecer 
acesso à inovação 
e tecnologia, de 
maneira subsidiada, 
a pelo menos mil 
empreendedores 
em Goiás

SEBRAETEC
O Programa Sebraetec 

aproxima micro e pequenas 
empresas dos setores de in-
dústria, comércio, serviços e 
agronegócios da tecnologia 
e de centros tecnológicos. A 
consultoria, subsidiada pelo 
Sebrae em até 80%, visa à me-
lhoria de processos e produtos 
e/ou a introdução de inovações 
nas empresas ou no mercado. 

O Sebraetec atua em sete 
áreas: Design, Inovação, 
Produtividade, Propriedade 
Intelectual, Qualidade, Sus-
tentabilidade e Tecnologias 
de Informação e Comunica-
ção (TIC). 

SUPERAGOS BATE RECORDE DE VENDAS
A SuperAgos 2014  cum-

priu a meta de ser vitrine de 
novidades e oportunidades 
de negócios. Somados os três 
dias do evento, em setembro, 
o público foi de cerca de 10 
mil pessoas, que visitaram 
os 150 estandes no Centro 
de Convenções. O volume 
de vendas realizadas na fei-
ra chegou a R$ 35 milhões, 
o que significa aumento de 
16,6% em relação ao ano an-
terior, quando foram contabi-

lizados R$ 30 milhões.
Cerca de 500 pessoas par-

ticiparam das 18 palestras e 
das 25 clínicas tecnológicas 
realizadas nos quatro Es-
paços Especiais do Sebrae 
(Boutique da Carne, Padaria 
Conceito, Alimentos, Bebidas 
e Negócios e Espaço do Co-
nhecimento).

Outra parceria importante 
para a realização da SuperA-
gos 2014 foi do Governo de 
Goiás, por meio da Secretaria 

de Estado da Indústria e Co-
mércio (SIC), que subsidiou a 
participação de 20 empresas.

O Prêmio Expositor con-
sagrou os estandes que me-
lhor atenderam os quesitos 
avaliados pela Empresa de 
Pesquisa de Opinião e Merca-
do (Epom), com a participa-
ção de professores e alunos 
do curso de Design da PUC 
Goiás. Na categoria pequeno 
porte, quem saiu vencedora 
foi a Bralix. 

Wanderson Portugal: “Estamos prontos para atender os empreendedores que tenham interesse de criar novidades em suas empresas”

Renan Accioly
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Produtor de Mambaí 
aprende a lidar com 
solo e passa a viver do 
cultivo de hortaliças

“Não tenho do que reclamar”

O solo que antes não pro-
duzia quase nada garante, 
hoje, além da comida dentro 
de casa, a principal fonte de 
renda da família do agricultor 
Aparecido Ferreira da Silva, 
de 39 anos. De origem humil-
de, Cidinho, como é conheci-
do, que trabalhou por anos em 
carvoarias na região Nordeste 
de Goiás, planta alface, rúcula, 
couve e salsinha na pequena 
propriedade em Mambaí, a 505 
quilômetros de Goiânia. Além 
da variedade de hortaliças, 
também cultiva mamão, man-
dioca e pimentão para vender 
aos supermercados da cidade.

“As coisas melhoraram 
muito nos últimos meses. Não 
tenho do que reclamar”, diz 
ele, com largo sorriso no ros-
to. A guinada positiva come-
çou há dez meses. Ele é um 
dos pequenos produtores que 
participam do projeto Agro-
florestas do Cerrado, iniciativa 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), que ensina aos parti-
cipantes como fazer uso da in-
teligência da floresta. Eduardo 
Barroso de Souza, analista am-
biental do ICMBio, explica que 
o projeto defende uma nova 
técnica de agricultura. “Nos-
sa ideia central é transformar 
solos escassos em abundantes, 
por meio da biodiversidade”. 

Barroso detalha que a nova 
forma de plantio vai na con-
tra-mão do que tem sido feito 
nos últimos 30 anos no Brasil. 
Ao invés de desmatar ou fazer 

queimadas na preparação do 
solo, os agricultores plantam 
espécies variadas para alimen-
tar a terra. Numa área de mil 
metros quadrados são culti-
vadas, aproximadamente, 25 
espécies de plantas. Com esse 
novo jeito de cuidar do solo, 
a iniciativa pretende se tornar 
alternativa econômica para os 
agricultores e também garantir 
a sociobiodiversidade no Nor-
deste goiano.

Vanda Moura de Matos, de 
34 anos, estava há quatro anos 

sem plantar na pequena área 
do sítio da família, localizada 
no Assentamento Cintia Peter. 
Agora, participando do proje-
to, ela, que cuida sozinha da 
produção, já começou a co-
lher banana, cebola, laranja, 
batata doce, abacaxi, amen-
doim e feijão-andu. Tudo vai 
para a mesa da família - mora 
com a mãe, três filhas e um 
neto. “Antes, eu usava muito 
agrotóxico e fazia queimadas. 
Agora não tem nada disso”, 
afirma. Ela espera o início do 

período chuvoso para plantar 
mudas de novas espécies.

PARCEIRO
O projeto Agroflorestas do 

Cerrado conta com a parceria 
de órgãos privados e públi-
cos da esfera federal, estadual 
e municipal. Desde julho, a 
Regional Nordeste do Sebrae 
Goiás também apoia a iniciati-
va, por meio do programa Ne-
gócio Certo Rural (NCR). Vanda 
participa do curso ministrado 
em Mambaí e, conforme a pro-
dução evolua, terá condições 
de explorar melhor seu poten-
cial na hora de negociar com 
os comerciantes da região.

O programa desenvolve, 
principalmente, a gestão e o 
empreendedorismo do produ-
tor, com ações de diagnóstico, 
plano de negócio, diversifica-
ção, noções de mercado e ca-
pacitação. Quem também tem 
participado do NCR em Mambaí 
é a microempresária Iasminy de 
Paula Berquó, de 27 anos. Ela e 
o marido saíram de Goiânia há 
um ano para iniciar um projeto 

Aparecido Ferreira mostra plantação de alfaces: “As coisas 
melhoraram muito nos últimos meses. Não tenho do que reclamar”

Vanda: “Antes usava agrotóxico. 
Agora não tem mais disso”

Iasminy de Paula: “Nosso 
público-alvo são os turistas”

SERVIÇO

Regional Nordeste do 
Sebrae Goiás: 
(62) 3481-9300

Fotos: Silvio Simões

antigo do casal. Juntos funda-
ram o Sítio Boca do Mato, que 
oferece pastas, temperos, vina-
gres aromáticos e licores fabri-
cados com frutos do Cerrado.

Atualmente, o casal produz 
oito tipos de licores, pastas de 
pequi, com ou sem pimenta, 
entre outros sabores. Os pro-
dutos são vendidos, sob enco-
menda, pelo Facebook (Sítio 
Boca do Mato). “Nosso pú-
blico-alvo são os turistas, na 
sua maioria de Brasília (DF) e 
Goiânia. São produtos práti-
cos, de uso diário e imediato”, 
detalha Iasminy. Empolgada 
com o próprio negócio, ela já 
planeja os próximos passos: 
começar a fabricação de ge-
leias e atender encomendas 
para cerimônias de casamento.
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Estudar o perfil do comprador de imóvel é o 
segredo para boas vendas, diz empresário

I M O B I L I Á R I A S  C O M P E T I T I V A S

Proprietário da empresa 
Armazém da Decoração, o em-
presário Dener Mallard Júnior 
deu dicas ao público goiano 
de como explorar melhor suas 
ofertas imobiliárias. Dener par-
ticipou da Agenda Competitiva 
do Setor Imobiliário, promo-
vida pelo Projeto Imobiliárias 
Competitivas do Sebrae Goiás, 
que conta com as parcerias do 
Sindicato dos Condomínios e 
Imobiliárias (Secovi) e Sindi-
cato dos Corretores de Imóveis 
de Goiás (Sindimóveis).

Dener, que atua nesse seg-
mento há cinco anos, falou de 
como agregar valor e humani-
zação nos ambientes imobiliá-
rios. “Temos de entender o que 
atenda realmente a necessida-
de do cliente. Isso é a chave do 
negócio! Não adianta vender 
uma planta de imóvel, sendo 
que ela não vá preencher todos 
os quesitos exigidos pelo fu-
turo proprietário. É necessário 
estudar o perfil de cada um.”

O palestrante falou ainda 
sobre os fatores que os profis-
sionais podem explorar em re-
lação ao design de interiores. 
“A primeira coisa que o cor-
retor tem de entender é o pro-
pósito do projeto que ele está 

Entender 
o cliente é 
a chave do 
negócio

Embora esteja adequada 
às normas de qualidade 
ISO 9000 e possua eficiente 
controle interno de gestão, 
a MCA Engenharia tinha, 
até agora, limitação na 
falta de planejamento 
para os negócios. Sem 
meta definida, a empresa 
não conseguia se 
organizar para manter 
capital suficiente ao 
seu crescimento e ao 
investimento em mais de 
uma grande obra por vez. A 
solução surgiu em parceria 
com o Sebrae Goiás.
No caso da MCA 
Engenharia, após ser 
constatada a carência de 
planejamento estratégico, 
a construtora teve acesso 
à solução Estratégias 
Empresariais, que é uma 
das ações promovidas 
pelo Sebrae Goiás dentro 
do programa Sebrae 
Mais. Outras empresas do 
mesmo grupo também 
utilizaram a ferramenta.

“Por meio dessa solução, 
a empresa analisa o 
cenário em que se 
encontra e projeta o 
futuro, por meio da 
formulação de estratégias 
e do estabelecimento de 
instrumentos de medição 
que verifiquem o seu 
avanço rumo aos objetivos 
que traçou. Com isso, ela 
poderá tomar decisões mais 
acertadas para tornar seu 
negócio mais competitivo”, 
afirma Vera Lúcia.
Segundo a gerente 
administrativo-financeira 
da MCA Engenharia, 
Quetsia Cristiane de Freitas, 
foi traçado, dentro do 
projeto, um objetivo de 
capitalização da empresa 
em R$ 2 milhões até 2016. 
Para isso, a construtora vai 
ampliar o leque de atuação. 
Além de incorporar 
empreendimentos, 
também vai oferecer 
serviços, como execução 
de obras por empreitada. 

PLANO DE CAPITALIZAÇÃO

SERVIÇO

Projeto de 
Desenvolvimento da 
Construção Civil 
Metropolitana 
(62) 3250-2217 
vera.oliveira@sebraego.
com.br

Encontro no Sindimóveis contou com a participação de arquitetos, designers, engenheiros e corretores

Silvio Simões

vendendo, para depois poder 
ofertar ao seu cliente. Vender 
um imóvel não é vender uma 
latinha de refrigerante.”

Gestora de Projetos do Se-
brae Goiás, Vera Lúcia de Oli-
veira disse que a intenção é 
despertar nos profissionais da 
área imobiliária a articulação 
para que se possa mobilizar 
parceiros e o público-alvo a 
participar das ações do setor 
imobiliário. “Estamos traba-
lhando para que o setor possa 
melhorar sua competitivida-
de, em especial, suas ações 
comerciais, usando diferen-
ciais na oferta dos seus em-
preendimentos.” 

Dentro do projeto foi feito 
levantamento das empresas 
que aderiram ao programa. 
Segundo ela, foi notório que 
grande parte dos empresários 
tem dificuldades na gestão 
estratégica, na capacidade de 
planejar o futuro e, conse-
quentemente, a debilidade de 
gerir os aspectos comerciais e 
financeiros.

Administrador e corretor 
de imóveis, Fausto Gomes, 
disse que teve suas expecta-
tivas atendidas na palestra. 
“Essa palestra nos deu am-

plitude no conhecimento, 
principalmente na concepção 
ambiental. Às vezes, temos 
entendimento técnico, mas 
podemos agregar mais infor-
mações para entender as ne-
cessidades do consumidor.” 

O PROJETO
O Projeto Imobiliárias 

Competitivas vai desenvolver 
a capacitação gerencial das 
empresas do segmento na re-
gião Metropolitana de Goiâ-
nia. O projeto deve beneficiar 
80 empreendimentos por ano, 
até 2017. As MPE imobiliárias 
vão receber diagnóstico, ca-
pacitação e consultorias e um 
plano de ação que vai definir 
soluções para beneficiar toda 
a cadeia produtiva.
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Apoio inicial garante crescimento 
sustentável aos pequenos negócios
Consultoria 
especializada, 
planejamento 
e dedicação 
transformam 
a realidade de 
empresários

Warlem Sabino

Glayton Costa Ferreira, de 
37 anos, é empresário do seg-
mento de conveniência digi-
tal. Ele tem duas lan houses 
no Setor Sudoeste e planeja 
abrir mais uma loja nos pró-
ximos meses. Air Ribeiro de 
Freitas Neto, 38, também é 
empresário, só que do ramo 
de alimentos – é proprietário 
da Texas Burguer Sanduiche-
ria, no Setor Pedro Ludovico. 
Sua ideia de expansão será 
por meio de franquias.

Glayton e Air não se co-
nhecem, estão em ramo bem 
distintos, mas têm algo bem 
em comum. E não é o fato de 
empreenderem e morarem na 
mesma cidade – Goiânia (GO). 
Eles contam com a ajuda do 
Sebrae Goiás desde o início de 
seus negócios. “Quando che-
guei ao Brasil, decidi que teria 
meu próprio negócio. Fui ao 
Sebrae e fiquei surpreso com 
o atendimento. Excelente. Foi 
tudo rápido e sem burocra-
cia”, destaca Air.

Ele retornou ao Brasil em 
2011, após passar 11 anos na 
cidade de Marlborough (Massa-
chusetts), nos Estados Unidos. 
Ele era responsável por abrir 

franquias da sanduicheria Five 
Guys, e até tentou, na épo-
ca, trazer uma unidade para o 
Brasil. “Como eles não tiveram 
interesse, resolvi que montaria 
minha própria rede.”

Air reuniu suas habilida-
des na cozinha com os cursos 
ofertados pelo Sebrae Goiás. As 
primeiras consultorias lhe indi-
caram que o ramo de sandui-
cheria, apesar da concorrência, 
era promissor. No entanto, pre-
cisava pesquisar sobre ponto, 
contabilidade e colaborado-
res. Foi quando aprendeu a 
elaborar um plano de negó-
cios. “Com o planejamento em 
mãos, percebi que realmente 
estava no caminho certo.”

A Texas Burguer oferece 
sanduíche diferenciado, se-
gundo o empresário. O ham-
burguer é produzido de forma 
artesanal, sem conservantes 
ou corantes, e servido logo 
depois que é feito. Os demais 
ingredientes também são fres-
cos. “Nosso produto é único 
em Goiânia. Todo dia faço 
compra de carnes e verduras. 
É o verdadeiro hamburguer 
americano, caseiro.” Outro di-
ferencial da empresa, segundo 
Air, é o atendimento. Ele diz 
que faz questão que o clien-
te se sinta em casa. “Levo isso 
muito a sério.”

EXECUTIVO
Após o sucesso dos san-

duíches, Air planeja abrir a 
Texas Burguer no horário 
de almoço para servir pratos 
executivos. Ele, inclusive, 
conseguiu empréstimo de R$ 
12,5 mil na GoiásFomento. O 

Air Ribeiro: “Nosso produto é único em Goiânia. É o verdadeiro hamburguer americano, caseiro”

SERVIÇO

Texas Burguer 
Sanduicheria -  
(62) 3434-2043
Av. Circular, esquina com 
a 2ª Radial, Setor Pedro 
Ludovico, Goiânia (GO)

Silvio Simões

Plano de Negócios foi elabo-
rado por meio do Programa 
Negócio a Negócio, do Se-
brae. “Vou ficar mais tempo 
aberto, oferecer novos pro-
dutos e, consequentemente, 
ampliar o faturamento.”

Outro projeto é abrir mais 
duas novas unidades, por 

meio de franquias. As equi-
pes, inclusive, já estão sendo 
formadas. “Sou muito agre-
decido ao Sebrae Goiás e à 
Secretaria de Indústria e Co-
mércio (SIC). Eles sempre me 
atendem bem dispostos, tudo 
muito simples e rápido. Por 
isso, estou crescendo.”
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Administrador de empresas 
e empresário, Glayton Cos-
ta Ferreira, de 37 anos, tem 
duas lan houses, uma no Jar-
dim Planalto e outra no Setor 
Sudoeste, em Goiânia. Desde 
2009, quando abriu a Play-
ground Internet Club, tornou-
-se frequentador assíduo da 
sede do Sebrae Goiás, na ca-
pital. Ele diz que fez pratica-
mente todos os cursos da ins-
tituição, inclusive o Empretec, 
metodologia da Organização 
das Nações Unidas (ONU) vol-
tada ao desenvolvimento de 
características de comporta-
mento empreendedor e para a 
identificação de novas opor-
tunidades de negócios.

E foi durante o Empretec, no 
final do ano passado, que ela-
borou o plano de negócios para 
abrir sua segunda lan house, a 
Cyber +, no Sudoeste. Ele conta 

que saiu motivado do curso e 
convicto que teria sucesso.

“O Sebrae sempre se fez 
muito presente em minha 
vida profissional. Por isso, es-
tou conseguindo sobreviver 
e colher bons resultados do 
meu empreendimento”, revela 
Glayton, que já elaborou o pla-
no de negócio de sua terceira 
empresa: uma loja especializa-
da na venda de produtos de in-
formática. “Estou de olho num 
nicho de mercado, a venda de 
computadores e equipamentos 
de alta perfomance para jogos.”

Além do espaço físico, o 
empresário pensa em montar 
um e-commerce para negociar 
os produtos com mais facilida-
de. “Tive uma primeira conver-
sa com um consultor do Sebrae 
na área financeira, mas o resul-
tado não foi muito animador. 
Mas não desisti. Vou melhorar 

meu plano de negócio e conti-
nuar estudando, até conseguir 
tirar a ideia do papel.”

TRAJETÓRIA
Glayton chegou a Goiânia 

em 2006, vindo de Rio Verde, 
com o diploma de administra-
dor de empresas. Como tinha 
pouco capital, resolveu apostar 
no segmento de conveniência 
digital, abrindo a primeira lan 
house. “É um negócio que não 
precisa de maturação. Começa 
hoje e amanhã já tem lucro.”

No entanto, oito anos atrás, 
lan house era febre na capital. 
Hoje, elas são cada vez mais 
raras, o que obrigou o empre-
sário a se adaptar para sobre-
viver. “O principal concorrente 
das lan houses são os celula-
res, mas eles não imprimem, 
não permitem pesquisas mais 
elaboradas. E a gente não vive 

SERVIÇO

Cyber + 
Av. Pedro Ludovico Teixeira, 
nº 351, Setor Sudoeste, 
Goiânia (GO)

Playground 
Internet Club 
Av. Marconi, 
Qd. 7, Lt. 2, Setor Sudoeste, 
Goiânia (GO)
Telefones: (62) 3942-7257 
3942-3287 - 8494-3000

NEGÓCIO 
A NEGÓCIO

O Programa Negócio 
a Negócio é uma 
metodologia desenvolvida 
pelo Sebrae, que 
consiste na realização 
de diagnóstico gratuito 
da gestão e na oferta de 
soluções para a melhoria 
do empreendimento. Todo 
o processo de atendimento 
é realizado por um Agente 
de Orientação Empresarial 
(AOE), que identifica as 
necessidades do negócio, 
por meio da aplicação 
de questionário, cujas 
respostas irão apontar 
os possíveis problemas 
e, posteriormente, as 
sugestões de soluções. Esse 
processo é concluído em 
três visitas ao empresário.

O trabalho tem como 
base a informação de 
três conceitos básicos 
de gestão: Mercado, 
Finanças e Operação de 
Processos Produtivos. 
O empresário receberá, 
na segunda visita, um 
Caderno de Ferramentas 
contendo informações 
conceituais e práticas 
de gestão empresarial, 
propiciando uma melhor 
compreensão e análise 
de como está a gestão da 
empresa e subsidiá-lo para 
o planejamento futuro.     

O perfil das empresas 
a serem atendidas é de 
microempreendedor 
individual (empresa 
individual com 
faturamento até R$ 60 
mil) e microempresa 
(faturamento até R$ 360 
mil) formalizadas (com 
CNPJ). De 2011 até agora, 
o Programa Negócio a 
Negócio já atendeu mais de 
90 mil empreendimentos 
goianos.

Cursos ajudam no desenvolvimento
só das horas de internet. Os 
serviços de impressão e cópia 
representam 1/3 das minhas 
vendas. As horas são responsá-
veis por outro terço. O restante 
é a venda de produtos, como 
chocolates e refrigerantes.”

Glayton Costa Ferreira disse que sua segunda empresa, a Cyber +, nasceu após a conclusão do curso Empretec, feito no Sebrae Goiás

Silvio Simões
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Empresárias 
expandem 
esmalteria
Após sucesso inicial do negócio, irmãs 
planejam crescimento da estrutura física 
da loja e aumento no leque de produtos

Uma viagem despretensiosa 
para Curitiba (PR) foi o pon-
tapé inicial para que a goia-
na Letícia Alves dos Santos, 
de 34 anos, resolvesse tomar 
a iniciativa de abrir o próprio 
negócio. Depois que a irmã 
caçula retornou da capital pa-
ranaense, as duas se tornaram 
sócias de uma esmalteria em 
Posse (a 507 km de Goiânia), 
no Nordeste do Estado. A mi-
croempresa, inaugurada em 
março deste ano, oferece, além 
de esmaltes, uma variedade 
de produtos para manicures e 
também maquiagens.

“Minha irmã viu uma loja 
desse tipo em Curitiba e resol-
vemos abrir algo parecido aqui 
em Posse”, afirma Letícia. Atu-
almente, elas contam com duas 
funcionárias e já estudam ex-
pandir a estrutura física da Es-
malteria Elegance e aumentar 
o leque de produtos. As ideias, 
segundo a empreendedora, de-
vem sair do papel ainda este 
ano. Para que o negócio conti-
nue evoluindo, ela acompanha 
de perto as iniciativas do Se-
brae Goiás no município.

 
BOM HUMOR

Letícia esteve nas ativi-
dades do Ciclo de Seminá-
rios realizado pela Regional 
Nordeste do Sebrae Goiás. A 
peça “A Loja – Como encan-

C O M É R C I O

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br

Esmaltes em exposição na Elegance: sócias planejam aumentar o leque de produtos, ainda este ano

Letícia Alves participou da peça “A Loja - Como encantar seu cliente”

tar seu cliente” foi encenada 
no Auditório Municipal José 
Antônio da Silva. O espetá-
culo retrata, de forma bem-
-humorada, a necessidade de 
treinar e qualificar os vende-
dores com dicas de aplicações 
práticas e eficazes nas rotinas 
diárias de uma loja.

De acordo com Tânia Apa-
recida Silva, gerente da Regio-
nal Nordeste do Sebrae Goiás, 
a peça serve, principalmente, 
para preparar o mercado local 
para as vendas de final de ano 
– especialmente para o Dia das 
Crianças e Natal. “Microempre-
sários, universitários e pessoas Fachada da Esmalteria Elegance, na região central de Posse

Fotos: Silvio Simões

SERVIÇO

Esmalteria Elegance -  
(62) 3481-3113
Av. Padre Trajano, Centro, 
Posse (GO)

que trabalham com atendi-
mento foram nosso público-
-alvo”, informa Tânia. Cerca 
de 500 pessoas assistiram a 
apresentação, cujo ingresso foi 
um quilo de alimento não pe-
recível, doado para uma insti-
tuição filantrópica.
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S E R V I Ç O

Adeus, imprevistos!Empresa de copeiras 
de luxo para festas 
inova ao montar kits 
de “emergência” para 
convidados

Ninguém está imune a im-
previstos durante uma festa, 
desde os mais básicos até os 
constrangedores. Uma dor de 
cabeça repentina ou aqueles 
sintomas típicos de quem exa-
gera no álcool podem estragar 
um evento, se não houver re-
médio à mão. É possível tam-
bém que um botão da camisa 
caia e deixe a barriga, descon-
certantemente, à mostra. Ou 
ainda, no caso das mulheres, a 
necessidade de um absorvente 
de última hora. Sem falar numa 
pia de banheiro que pode entu-
pir, taça quebrada na pista de 
dança ou sobremesa derramada 
no corredor.

Ao ver todas essas deman-
das, a microempresária Cleusa 
Damaso, de 49 anos, que já tra-
balha há mais de dez anos com 
o serviço de copeiras para fes-
tas, resolveu inovar no negócio. 
Ela foi além do trivial, que é 
manter equipe na manutenção 
da festa (com limpeza e organi-
zação das mesas e ambientes). 
A Essencial Copeiras de Luxo 
passou a montar kits de “emer-
gência” para os convidados, o 
que agregou valor ao serviço e 
o tornou diferenciado.

Há cerca de seis anos, ela 
começou a fornecer itens bási-
cos aos banheiros, como anal-
gésicos e antiácidos, linha, 
agulha e tesoura, absorven-
tes, algodão, balinhas, dentre 
outros itens, além de manter 
uma pessoa dentro de cada 
toalete para auxiliar no uso e 
distribuição. Cleusa também 
passou a observar quais ou-
tras solicitações eram feitas à 
sua equipe durante os eventos 
e, a partir delas, lançou os pa-
cotes personalizáveis.

Eles podem conter a varie-
dade de produtos que o cliente 
desejar: desodorante, loção de 
barbear, gel para cabelo, enxa-
guante bucal, rosquinha para 
brincos, minialfaiataria, anti-
ácidos, analgésicos, secador, 
chapinha, maquiagem em ge-
ral, ligas de cabelo.

Nos pacotes de luxo, tam-
bém é possível ter uma ma-
quiadora profissional à dis-
posição dos convidados, spa 
para os pés e costas, com 
massagens e aparelhos pró-
prios para relaxamento. Há 

ainda a possibilidade de per-
sonalização dos recipientes 
em que os produtos ficam 
acondicionados no banheiro, 
com os nomes ou iniciais dos 
noivos, o brasão do profissio-
nal ou o slogan da empresa.

“Com tantos mimos, o ba-
nheiro se torna uma festa à 
parte do evento”, destaca a jor-
nalista Glória Damaso, irmã de 
Cleusa e que deixou a profissão 
há quase quatro anos para se 
tornar sócia no negócio. Ela 
acrescenta ainda que, para as 
famílias com crianças, a Essen-

cial oferece também serviço de 
babás e monitoras.

EXPANSÃO
Com a inovação dos ser-

viços da Essencial Copeiras 
de Luxo, os negócios cresce-
ram. O faturamento aumen-
tou cerca de 30% e a empresa 
faz uma média de oito a dez 
eventos por mês, principal-
mente casamentos e festas 
de debutante, além das for-
maturas (sazonais). A firma 
só trabalha com mão de obra 
freelancer, mas mantém pra-
ticamente fixa uma equipe de 
40 pessoas, que são recruta-
das todos os finais de semana.

Glória ressalta que o primei-
ro segredo do sucesso é que a 
forma de atuação foi idealizada 

a partir das necessidades dos 
convidados e anfitriões, para 
oferecer conforto, praticidade e 
carinho aos clientes, com mais 
opções de produtos e serviços 
do que os concorrentes. O in-
vestimento em publicidade e 
a parceria com cerimonialistas 
também são essenciais.

“Nosso trabalho é reveren-
ciado pelos cerimonialistas. 
Eles sabem da nossa responsa-
bilidade e, por isso, é a nossa 
principal forma de divulgação. 
O boca a boca dos convidados 
também é importante, afinal, 
quem não quer ir a uma festa 
que tem todas essas regalias?”, 
indaga Glória, que cuida do 
gerenciamento financeiro da 
empresa e pretende buscar ca-
pacitação no Sebrae Goiás.

Trabalho da Copeiras de Luxo é reverenciado pelos cerimonialistas

Mimos colocados no banheiro tornam local bastante atrativo

SERVIÇO

Essencial Copeiras de Luxo -  
(62) 8400-8678 – 9243-6114
Email: essencialcopeirasdeluxo2012@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/essencialcopeirasdeluxo 
Instagram: @essencialcopeirasdeluxo 

Fotos: Fernando Leite
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Startup Repplica 
gerencia mais de 7 mil 
anúncios de carros, 
por mês, na internet

Cerca de 90% dos compra-
dores de carros consultam sites 
automotivos antes de realizar 
a compra do veículo. Segundo 
dados do Google Think Auto, 
durante o processo de compra, 
61% do tempo de pesquisa é 
gasto na internet. Por isso, as 
concessionárias vêm investin-
do cada vez mais na publica-
ção de anúncios em classifi-
cados on-line, como os sites 
Webmotors, Icarros, MeuCar-
roNovo e Mercado Livre.

No entanto, é um grande 
desafio para as concessionárias 
publicar e manter anúncios atu-
alizados em tantas plataformas, 
simultaneamente. Para ajudar 
nessa missão, o publicitário Ra-
fael Nascente, de 24 anos, e o 
programador Ramon Carvalho, 
22, tiveram a ideia de criar o 
integrador Repplica, para ge-
renciar e integrar os anúncios 
de automóveis em mais de 20 
classificados do segmento, de 
maneira rápida e eficiente. 

Em vez de a concessionária 
criar inúmeros anúncios para 
um mesmo veículo, o cliente 
cadastra o carro uma única 
vez e o Repplica faz todo o 
trabalho sozinho. “É uma solu-
ção inédita para o setor auto-
mobilístico, com o objetivo de 
expandir e consolidar a venda 
on-line de veículos”, diz Nas-
cente. A startup, fundada por 
ele, Ramon Carvalho e outros 
cinco sócios, em outubro de 
2013, acaba de lançar a versão 
móvel do programa, disponível 
desde abril deste ano.

Até então, o sistema fun-
cionava no portal da empresa. 
Agora, com o aplicativo em 
smartphones e tablets, a tare-
fa será ainda mais simples: o 
cliente fotografa o carro, faz 

Aplicativo acelera 
venda, on-line, de veículos

SERVIÇO

www.repplica.com.br
atendimento@repplica.
com.br

upload da imagem, preenche 
as características do veículo e 
publica o anúncio de imediato. 
Em poucos minutos, a ferra-
menta faz a sincronização com 
todos os sites configurados e 
replica o conteúdo automa-
ticamente. “Desenvolvemos 
o Repplica para atender uma 
demanda real desse mercado”, 
afirma Nascente. “Com o lan-
çamento do aplicativo móvel, 
a nossa ferramenta será ainda 
mais eficiente.”

Segundo um dos sócio-
-fundadores, o engenheiro me-
cânico Igor Mascarenhas, 28, a 
plataforma garante controle de 
estoque preciso e simplificado, 
com cadastro único do anúncio 
para todos os sites. “O Reppli-

ca otimiza o tempo do cliente e 
eleva a produtividade da con-
cessionária”, afirma. O geren-
ciador ainda fornece relatórios 
semanais de performance, para 
o controle dos resultados em 
cada site de classificados. “O 
nosso sistema é inteligente, o 
aplicativo compreende a lin-
guagem específica de cada site 
e faz a publicação sem erros”, 
explica Mascarenhas. “Exis-
tem cerca de 80 mil versões 
distintas de automóveis. Essas 
versões identificam as especifi-
cações técnicas completas para 
cada carro, mas não são pa-
dronizadas entre os portais. A 
plataforma faz essa correlação, 
automaticamente”.

O sistema é comercializado 

na forma de assinatura mensal, 
a partir de R$ 149. Funciona 
em tempo integral e pode ser 
acessado por mais de um fun-
cionário da concessionária, 
simultaneamente. Mascare-
nhas conta que, atualmente, a 
empresa possui cerca de 150 
clientes e gerencia mais de 18 
mil anúncios de veículos por 
mês. Somente no Brasil, exis-
tem cerca de 16 mil concessio-
nárias e revendas de veículos. 

Por ser ferramenta inédita 
e útil, os empresários projetam 
crescimento expressivo. “Até 
o final deste ano, esperamos 
chegar a 300 clientes”, afirma 
Mascarenhas. E, segundo ele, 
há a possibilidade de adaptar a 
tecnologia para outros setores. 

Criadores explicam que plataforma garante controle de estoque preciso e simplificado, com cadastro único do anúncio para todos os sites

“Já fomos procurados por uma 
grande loja on-line de vestuá-
rio, para gerenciar anúncios de 
roupas em sites como o Merca-
do Livre e OLX.”

Sediada em Goiânia, a Rep-
plica também está presente em 
Belo Horizonte, Brasília, Campo 
Grande, Salvador e São Paulo. 
Em 2015, a startup deverá ex-
pandir as suas operações para o 
Sudeste e Sul.
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Empreendedora 
aproveita momento de 
maior dificuldade para 
lutar pelo sonho do 
próprio negócio

A história da empreende-
dora goiana Jaci Mara Teixeira 
mostra que não existe barreira 
insuperável para quem deseja 
realizar o sonho de ter o pró-
prio negócio. No momento em 
que enfrentava a maior difi-
culdade da vida – o divórcio, 
seguido da falta de formação 
profissional e renda -, no início 
da década de 1990, ela deu a 
volta por cima. Após aprender 
um novo ofício, criou a fábri-
ca de semijoias M.Zaravia, em 
Goiânia, que nasceu de uma 
necessidade e hoje é referência 
no segmento.

Mara iniciou a vida pro-
fissional forçosamente como 
joalheira, em 1990, após fazer 
curso no Centro de Gemologia 
de Goiás, no Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis (Daia). 
Ela aproveitou suas habilida-
des manuais – também é ar-
tista plástica nas horas vagas 
– e montou a primeira ofici-
na em casa, confeccionando 
peças exclusivas. Sem recur-
sos, comprou as ferramentas 
utilizando notas promissórias 
como garantia.

“Naquela época, debruça-
va-me sobre a banca (de tra-
balho) e chorava, desesperada 
por causa das contas a pagar. 
A gaveta que amparava os re-
síduos da prata também tinha 
a função de receber minhas 
lágrimas. Ao olhar as mãos, 
via os cortes feitos pelas fer-
ramentas de trabalho. Isso me 
deixava muito triste. Mas não 
podia desistir. Era o único ca-

Das lágrimas ao sucesso
M . Z A R A V I A

minho que tinha para seguir”, 
lembra a empresária.

Seis anos depois, Mara co-
nheceu o trabalho de Félix 
Zaravia, na feira de exposição 
cultural BSB Mix, em Brasília 
(DF). Ela ficou encantada com 
o trabalho do colega e propôs a 
sociedade. Ambos trabalhavam 
manualmente e vendiam peças 
únicas. “Ganhávamos dinheiro 
apenas para sobreviver. Não ti-
nha muita perspectiva de cres-
cimento. Às vezes, levávamos 
duas semanas para terminar 
uma peça e o retorno financei-
ro era praticamente zero.”

A luz no final do túnel, no 
entanto, não demorou a che-
gar. Em 2002, soube das con-
sultorias gratuitas e cursos ofe-
recidos pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae Goiás), que visam auxi-
liar o empresário em potencial 
e os empresários de pequenos 
negócios. Ela fez um plano de 

INDÚSTRIA 
MECANIZADA

Todas as etapas de pro-
dução da M.Zaravia são 
mecanizadas. Seis empre-
gados lidam com os equi-
pamentos. Ao invés da 
banca de trabalho, as peças 
são produzidas no compu-
tador, em 3D. “Nesse seg-
mento, quanto menos mão 
de obra, melhor, pois é di-
fícil encontrar no mercado 
quem tenha aptidão para 
trabalhar com semijoias”, 
explica Mara Teixeira. 

A M.Zaravia fabrica 
anéis, brincos, pulseiras, 
colares e peças de tendên-
cia do mercado. Folheadas 
em ouro 18k, levam zircô-
nias cravadas e pedras na-
turais como o ônix, olho de 
tigre, cristais em diversas 
cores e granada, dentre 
outras. A empresária des-
taca que se sente realizada 
a cada peça pronta. “Nosso 
objetivo sempre foi a exce-
lência e o Sebrae foi o par-
ceiro ideal.”

A estruturação da em-
presa não impede Mara de 
continuar inovando. Re-
centemente, recorreu ao 
Programa Sebraetec, do Se-
brae, para divulgar e vender 
seus produtos pela internet. 
A loja virtual foi criada pela 
GO Sites, empresa que pres-
ta serviços ao Sebraetec. 

Depois da loja virtual 
pronta, Mara aprendeu a 
colocar as imagens, realizar 
pesquisa de preço virtual e 
divulgação. A consultoria 
também a instruiu a utili-
zar o Facebook como ferra-
menta de propaganda. Ela 
criou uma Fanpage. Anima-
da, a empresária sonha com 
o mercado internacional.

Mara Teixeira mostra produtos da M.Zaravia, que também podem ser adquiridos pela internet

Félix Zaravia fabrica joia, manualmente, na bancada da indústria

SERVIÇO

M.Zaravia Semijoias -  
(62) 3291-1915/ 8114-5934
Rua Dr. Antônio Gomes da 
Frota (R. 14), nº 110, Setor 
Oeste, Goiânia (GO)
www.mzaravia.com.br

Fotos: Silvio Simões

negócios e conseguiu financia-
mento de R$ 7 mil. 

Mara investiu o dinheiro na 
compra de equipamentos. A 
ideia era abandonar o trabalho 
manual e produzir em escala. 
“Passo dificuldades, como todo 
microempresário no Brasil, mas 
minha vida é bem melhor. Es-
tamos vendendo semijoias no 
Brasil todo.” 
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Goiás 
qualifica 
‘coração da 
cachaça’
Parceria busca melhorar produção em 
alambique, por meio de consultorias 
para inovação e tecnologia 

A qualidade da cachaça de 
alambique ganhou aliados que 
podem ajudar a fazer a dife-
rença na produção. O Sebrae 
Goiás, Governo do Estado e a 
Associação Goiana de Produ-
tores de Cachaça de Qualidade 
(Agopaq) firmaram parceria 
para investir na capacitação do 
setor e qualificar fabricação do 
produto, por meio do Projeto de 
Desenvolvimento da Cachaça 
de Alambique de Goiás.

O projeto vai desenvolver 
cursos, consultorias e promover 
acesso ao mercado, com apoio 
do Programa Pró Cachaça de 
Goiás (Programa Goiano de 
Incentivo e Fomento ao Desen-
volvimento da Fabricação de 
Cachaça de Alambique).

Inicialmente, a parceria 
deve atender os produtores de 
cachaça das regiões Entorno 
do DF, Sul, Sudeste e Centro 
Goiano, onde avança o Arranjo 
Produtivo Local (APL) da Ca-
chaça Artesanal de Alambique 
de Goiás. Alguns municípios já 
integram o Fórum Permanente 
do APL, como Alexânia, Ani-
cuns, Caldas Novas, Campo 
Alegre, Guapó, Nova Aurora, 

Orizona, Luziânia, Palestina, 
Pirenópolis, Pires do Rio, Pla-
naltina de Goiás, Rio Verde, 
Uruaçu, Iporá, Silvânia, Via-
nópolis, Posse e Formosa.

Segundo Adriano Teixei-
ra, um dos gestores do projeto 
coordenado pelo Sebrae Goi-
ás, nessas regiões estão con-
centrados produtores de ca-
chaça que podem disseminar 
conhecimentos e aplicação de 
tecnologias para a produção. 
“Para isso, devemos desenvol-
ver capacitações e consultorias, 
por meio de programas como 
o ‘Boas Práticas de Fabricação 
(BPF)’ e o Sebraetec.”

Uma empresa de otimização 
industrial, que desenvolve con-
sultorias de inovação e tecnolo-
gia, deve trabalhar os projetos 
‘Engenharia da Confiabilidade’ 
e ‘Energia solar na produção da 
cachaça’, que promovem redu-
ção de custos, racionalidade na 
utilização de equipamentos e 
orientações sobre investimen-
tos futuros. Os processos podem 
ajudar na redução de até 75% 
nos gastos com manutenção 
dos alambiques e 80% dos in-
sumos para geração de energia. 

O produtor Antônio Abrão 
Bastos, de 53 anos de idade, 
que é presidente do Fórum 
Permanente do APL, é um dos 
fabricantes de cachaça prontos 
para ser atendido. Ele investiu 
cerca de R$ 400 mil no seu 
alambique, que fica a 2 quilô-
metros do Centro de Alexânia 
(a 120 km de Goiânia). Abrão 
equipou o Alambique Cana 
Brava com tecnologia capaz de 
produzir cachaça de qualidade. 

“Utilizamos todas as técnicas 
que garantem um processo 
qualificado de fabricação.”

Atualmente, o alambique 
produz, aproximadamente, 10 
mil litros de cachaça por ano, 
com capacidade total de 30 mil 
litros/ano. Abrão tem estoque 
envelhecido em barris de car-
valho e bálsamo para envasa-
mento de duas mil garrafas da 
reserva especial. “O consumi-
dor pode apreciar o ‘coração da 

cachaça’”, destaca Abrão, ao 
lembrar que separa ‘cabeça’ e 
‘cauda’ do produto final - se-
paração de substâncias indese-
jáveis à qualidade da cachaça, 
durante a destilação.

Por sinal, a experiência 
produtiva de Abrão é uma das 
metas do projeto, incluindo a 
certificação de produtos, me-
lhorias da gestão, layout, mar- 
keting e foco nos mercados na-
cional e internacional.

Antônio Bastos: “Utilizamos todas as técnicas que garantem um processo qualificado de fabricação”
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Contando com aproxima-
damente dois mil produtores 
de cachaça, Goiás tem 76% 
dos alambiques oriundos da 
agricultura familiar, com 80% 
produzindo entre 1 mil e 4 mil 
litros do produto/ano. Somen-
te a cachaça certificada, de 20 
produtores registrados no Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
tem produção anual de  
650 mil litros, com estoque  
em envelhecimento de 1,5 mi-
lhão de litros. 

“A cachaça brasileira possui 
mais qualidade que a tequila 
mexicana, por exemplo, mas 
não tem a fama internacional 
da sua ‘concorrente’”, avalia 
Moacir Ferreira de Paula, coor-
denador estadual do Programa 
Pró-Cachaça de Goiás. Mas, 
para ele, o reconhecimento da 
cachaça como produto genui-
namente brasileiro pelos Esta-
dos Unidos abre oportunidades 
para comercialização.

Para isso, segundo Mauro 
Faiad, secretário estadual de 
Ciência e Tecnologia, o gover-
no apoia ações para estabele-
cimento da marca ‘Cachaça de 

VIZINHO 
EXEMPLAR

Moacir Ferreira de Pau-
la, coordenador estadual 
do Programa Pró-Cachaça 
de Goiás, diz que o Progra-
ma Pró-Cachaça de Minas 
Gerais aponta caminhos 
para desenvolver a pro-
dução goiana. “Tanto que 
parte do volume de cacha-
ça de alambique, fabricada 
em Goiás vai pra Minas e 
volta engarrafada, rotulada 
como produto mineiro.”

Dados da Secretaria de 
Estado de Indústria e Co-
mércio (SIC Goiás) mostram 
que 60% dos produtores de 
cachaça goianos vendem a 
maior parte de sua produ-
ção para engarrafadoras e 
distribuidoras de Minas Ge-
rais e Distrito Federal.

Moacir, que representa 
Goiás na Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva da 
Cachaça no Brasil, lembra 
que o APL goiano promo-
veu visitas de produtores 
em alambiques em Minas 
Gerais, participações em 
feiras e curso com mestre 
alambiqueiro. “Nossos es-
forços podem transformar 
a realidade da produção 
de cachaça no Estado, com 
apoio das políticas públi-
cas para o setor.”

Nesse sentido, o coorde-
nador destaca que o Gover-
no de Goiás projeta a cons-
trução de um laboratório de 
certificação da cachaça, em 
Anápolis (a 59 km de Goiâ-
nia), para fornecimento de 
laudos sobre a qualidade do 
produto. “Acreditamos que 
o laboratório fique pronto 
até o final deste ano.” 

Além disso, conta Mo-
acir, o governo estadual 
tem plano para implantar 
um alambique padrão, 
que seria usado como ‘es-
cola’ da fabricação. 

Estado conta com dois mil produtores

Goiás’ nacional e internacio-
nalmente. “A cachaça goiana 
deve aproveitar este nicho de 
mercado que tem relevância 
no mundo inteiro.” Uma das 
ideias é integrar produção aos 
circuitos turísticos de Goiás, 
criando, por exemplo, a ‘Rota 
da Cachaça’. “O consumidor, 
além de comprar o produto, 

busca viver a história e cultu-
ra, e o mercado da cachaça é 
próprio para isso.” 

Diretor técnico do Sebrae 
Goiás, Wanderson Portugal 
Lemos lembra que os esfor-
ços dos parceiros para desen-
volver a cadeia produtiva da 
cachaça goiana começou há 
mais de 10 anos. 

ALAMBIQUE

Uma empresa de 
alambiques de Trindade 
(GO) – a 18 km de Goiânia, 
anuncia tecnologias para 
a fabricação qualificada 
da cachaça em Goiás. 
Segundo João Yanovich 
Júnior (foto), proprietário, 
“os equipamentos possuem 
coluna de destilação 
com sistema que retém 
substâncias nocivas à saúde 
humana, como o cobre e o 
carbamato de etila”.

A capacidade de 
produção dos alambiques 
varia de 50 litros (fabricação 

caseira) a 2 mil litros (escala 
maior), com preços entre 
R$ 27 mil e R$ 2,3 mil. A 
empresa mantém estoque 

de 15 equipamentos para 
pronta entrega e pode 
fabricar por encomenda 
num prazo de 15 dias. 

Goiás tem 76% dos alambiques oriundos da agricultura familiar, com 80% produzindo entre um mil e quatro mil litros do produto/ano

Fotos: Edmar Wellington
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SERVIÇO

Programa Pró-Cachaça 
de Goiás/Cachaça Cana 
Brava - (62) 9314-1808/ 
(61) 8169-2779 
Sítio Cana Brava, Setor Nova 
Flórida, Alexânia (GO)
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Açafrão 
devidamente 
reconhecido

M A R A  R O S A

Além da valorização, certificação 
do INPI deve impulsionar vendas 
do produto no Brasil e exterior

O Estado de Goiás deve 
receber seu primeiro registro 
de Indicação Geográfica (IG) 
de produto, que reconhe-
ce origem, reputação, qua-
lidades e características da 
produção e serviços locais. 
O Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI) de-
senvolve certificação do aça-
frão da região de Mara Rosa, 
município do Norte goiano 
(a 356 km de Goiânia).

O projeto tem parceria do 
Sebrae Goiás e Cooperativa 
dos Produtores de Açafrão de 
Mara Rosa (Cooperaçafrão). 
Para Augusto Netto, geren-
te Regional Norte do Sebrae 
Goiás (sede Porangatu), “o 
selo de qualidade é diferencial 
competitivo que pode valori-
zar a venda do açafrão”.

O registro vai beneficiar, 
aproximadamente, 400 pro-
dutores de açafrão dos muni-
cípios de Mara Rosa, Amara-
lina, Alto Horizonte e Estrela 
do Norte, segundo Brasiliano 
Correia Filho, presidente da 
Cooperaçafrão.

Ele acredita que a Indica-
ção Geográfica deve promover 
acesso do açafrão local nos 
mercados brasileiro e mun-
dial. “Com o selo, podemos 
alcançar mais consumidores, 
que exigem garantia da quali-

SERVIÇO

Projeto de 
Desenvolvimento 
de Sistemas 
Agrofamiliares da 
Região Norte
Regional Norte 
do Sebrae Goiás: 
(62) 3362-0100

Instituto Nacional de Propriedade Industrial desenvolve certificação do açafrão da região de Mara Rosa

dade. Espaço para isso não vai 
faltar”, considera o presidente, 
que reforça: “Cerca de 90% do 
açafrão consumido no Brasil, 
atualmente, vem da Índia”.

URUAÇU
Um exemplo disso vem de 

Uruaçu, distante apenas 69 
km de Mara Rosa. Nas gôn-
dolas dos supermercados da 
cidade, é possível encontrar 
açafrão da região, mas sem 
identificação geográfica. “O 
açafrão embalado tem origem 
de Mara Rosa, mas sem ne-
nhum selo da nossa qualida-
de”, conta Brasiliano.

A certificação integra 
ações do Projeto de Desenvol-
vimento de Sistemas Agrofa-
miliares da Região Norte, or-
ganizado pela Regional Norte 
do Sebrae Goiás.

PROCEDÊNCIA E ORIGEM

A Indicação de 
Procedência é o nome 
geográfico de um país, 
cidade, região ou uma 
localidade de seu território 
que se tornou conhecido 
como centro de produção, 
fabricação ou extração de 
determinado produto ou 
prestação de determinado 
serviço.

A Denominação de 
Origem é o nome geográfico 
de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, 
que designe produto ou 
serviço cujas qualidades 
ou características se devam 
exclusiva ou essencialmente 
ao meio geográfico, 
incluídos fatores naturais e 
humanos.

Em todo o Brasil, o INPI 
já registrou 41 Indicações 
Geográficas, atendendo aos 
negócios em Procedência 
e Origem. Existem também 
as Marcas Coletivas, que 
totalizam 86 registros em 
território nacional. Estima-se 
que cerca de 500 produtos 
no País têm potencial para 
obter as certificações.

Fotos: Edmar Wellington
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Gestão social empreendedora
Sebrae Goiás e Anglo American 
projetam parceria para desenvolver 
capacidade dos pequenos negócios 
nas regiões Norte e Noroeste

A mineradora Anglo Ame-
rican e o Sebrae Goiás devem 
firmar parceria para promover a 
inclusão dos pequenos negócios 
no desenvolvimento do Norte 
e Noroeste goiano, regiões nas 
quais a empresa opera. O inte-
resse reuniu a coordenação de 
Gestão Social da Anglo Ameri-
can, diretoria técnica e gerentes 

do Sebrae no Estado, em setem-
bro passado, na sede da mine-
radora, no município de Barro 
Alto (a 225 km de Goiânia).

Segundo Liomar Vidal, co-
ordenador de Gestão Social da 
Anglo American, a parceria 
deve potencializar atuação das 
micro e pequenas empresas 
(MPE) nas regiões, incentivar 

as compras locais e desenvol-
ver capacidade dos empreen-
dimentos. “Em 2015, a Anglo 
American terá uma ‘roupagem’ 
mais empreendedora e menos 
filantrópica em seus projetos 
sociais”, explicou.

Assim, para Liomar, o Se-
brae pode atender às neces-
sidades da empresa, que tem 
levantamento feito pelo Insti-
tuto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) 
sobre demandas das MPE na 
cidade de Barro Alto, especial-
mente. “Devemos qualificar a 
gestão dos negócios, atendi-
mento ao cliente e investir na 

tecnologia e inovação.”
Diretor técnico do Sebrae 

Goiás, Wanderson Portugal 
lembrou que os empreendi-
mentos locais podem receber 
atendimento de programas 
específicos para capacitação e 
inovação, entre eles o Sebra-
etec, Na Medida, No Campo 
e as Oficinas SEI. “Podemos 
aproveitar as soluções do Se-
brae em benefício do empre-
endedor, inclusive para o indi-
vidual (MEI)”, avalia.

Wanderson destaca que a 
Anglo American já fez parceria 
com o Sebrae Goiás no Projeto 

Seringueira, de plantio consor-
ciado com pimenta, na região 
Noroeste. “Naquela ocasião (em 
2012), o projeto atendeu assen-
tados rurais do Incra em Goiás, 
para gerar renda no campo.”

Liomar também lembra que 
a Anglo American investiu R$ 
700 mil na construção de uma 
unidade de beneficiamento de 
mel no município de Nique-
lândia (a 305 km de Goiânia), 
num outro projeto que tem 
parceria do Sebrae Goiás para 
capacitar produção e promo-
ver acesso ao mercado para 
apicultores locais.

Reunião entre a coordenação de Gestão Social da Anglo American e diretoria técnica e gerentes do Sebrae Goiás: parceria vai potencializar atuação das MPE nas regiões

PELO ESTADO

Edmar Wellington
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Pequenos 
ganham 
território
Projeto capacita fornecedores para 
aproveitar negócios das grandes empresas

Há dois meses, um peque-
no empreendimento do Norte 
de Goiás poderia ter fechado 
negócio de aproximadamente 
R$ 2 milhões com uma mine-
radora que atua na região. A 
negociação só não aconteceu 
por desconhecimento sobre 
demandas e ofertas. A grande 
empresa precisava do produto, 
então fez contrato com forne-
cedor bem longe da sua base 
- do Estado de São Paulo. As-
sim, a economia local perdeu 
na geração de renda, possivel-
mente empregos e impostos.

O ‘prejuízo’ foi revelado 
na primeira Rodada de Negó-
cios das Mineradoras do Nor-
te Goiano, durante a IV Fictur 
(Feira de Indústria, Comércio e 
Turismo de Uruaçu), realizada 
em parceria com a Associação 
Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Uruaçu (Aciau). 
O evento reuniu as empresas 
mineradoras Anglo American, 
AngloGold Ashanti, Votoran-
tim e Yamana Gold, e 21 micro 
e pequenas empresas (MPE) 
fornecedoras.

Os negociantes ficaram 
frente a frente, em 84 atendi-
mentos, com aproximação co-
mercial bastante promissora, 
segundo Ronaldo Fernandes 
da Silva, de 34 anos, dono de 
ferragista, com lojas em Urua-

U R U A Ç U

Gracielle e Ronaldo: “As rodadas nos ajudaram a conhecer as necessidades das grandes empresas”, diz ele

DESENVOLVER FORNECEDOR

O projeto deve beneficiar 
1,8 mil micro e pequenos 
negócios na região (incluin-
do empreendedores indivi-
duais) até o final do ano de 
2015. Algumas das empresas 
já integram Plano de Desen-
volvimento de Fornecedores 
(PDF), entre as quais, 24 de 
Niquelândia e 11 de Uruaçu. 
“Um dos objetivos do PDF é 
aumentar vendas em 10% 
dos pequenos negócios para 
os grandes empreendimen-
tos”, explica Jhonny Afonso 
Cunha, gestor da Regional 
Norte do Sebrae Goiás.

Para isso, Sandra Márcia 
da Silva, gerente da área de 
Desenvolvimento Empre-
sarial do IEL Goiás, ressalta 
que o projeto desenvolveu 
diagnóstico que identificou 
potenciais fornecedores para 
as mineradoras. “Elaboramos 
um plano para atender às 
empresas, entender e cum-
prir requisitos que podem 
definir negociações.”

SOLUÇÕES SEBRAE
Em dois anos, o Sebrae 

Nacional e o Sebrae Goiás 
devem investir R$ 1.150.000 
no Projeto Desenvolvimento 
Econômico Territorial Grande 
Investimento, que atende os 
municípios de Uruaçu, Nique-
lândia, Porangatu, Minaçu, 
Alto Horizonte, Campinorte, 
Estrela do Norte, Mara Rosa, 
Nova Iguaçu de Goiás, Santa 
Tereza de Goiás.

Estão previstos 3,8 mil 
atendimentos para micro e 

pequenas empresas, empre-
endedores individuais, produ-
tores rurais e potenciais em-
presários e empreendedores.

Na Fictur, por exemplo, a 
primeira Rodada de Crédito 
promoveu 78 atendimentos 
para pequenos negócios. A 
empreendedora Alessandra 
Lopes, 40, viajou de Nova Igua-
çu de Goiás até Uruaçu (53 
km) para participar do evento. 
“O convite do Sebrae foi pro-
veitoso, pois facilitou conheci-
mento sobre financiamentos.” 

Empreendedora Alessandra Lopes na Rodada de Crédito

çu e Niquelândia. “As rodadas 
nos ajudaram conhecer as ne-
cessidades dos grandes empre-
endimentos e isso faz muita 
diferença, pois podemos nos 
organizar para fornecer.”

O próprio Ronaldo desen-
volve planejamento estratégico 
para atender às mineradoras. 
“É preciso saber pra onde ir, 
planejar atuação no mercado”, 
considera. O plano de ação in-
tegra Projeto Desenvolvimento 
Econômico Territorial Grande 
Investimento, que o empreen-
dedor participa. “Vamos rece-
ber também capacitações em 
negociação e gestões empre-
sarial, financeira, de pessoas e 
equipes”, lembra.

O projeto é desenvolvido 
pelo Sebrae Goiás, com parce-
ria do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL Goiás), mineradoras e as-
sociações comerciais. 

SERVIÇO

Projeto 
Desenvolvimento 
Econômico Territorial 
Grande Investimento 
Regional Norte do 
Sebrae Goiás: 
(62) 3362-0100
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P E S Q U I S A

OBSERVATÓRIO

MPE respondem por 99% 
dos empreendimentos

São cerca de 9,2 
milhões de pequenos 
negócios enquadrados 
no Supersimples, que 
geraram 6,7 milhões 
de empregos

Os pequenos negócios são 
cada vez mais importantes 
para a economia brasileira e 
já representam 99% de todas 
as empresas do País. São cer-
ca de 9,2 milhões de pequenos 
empreendimentos enquadrados 
no Supersimples e que foram 
responsáveis pelo acréscimo de 
6,7 milhões de empregos com 
carteira assinada entre os anos 
de 2002 e 2012. Esse universo 
de pequenos empreendimentos 
responde por 27% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Nesse contexto, o Sebrae 
tem desempenhado papel es-
tratégico. A instituição oferece 
consultorias, treinamentos, pa-
lestras, seminários, publicações 
e uma série de outros serviços 
para os donos de negócios nos 
mais diferentes estágios de em-
preendimento. Para isso, o Se-
brae dispõe de uma rede com 
mais de 700 pontos distribuídos 
por todo o País, além de um 
portal e de uma central de aten-
dimento telefônico.

O volume de serviços rea-
lizados pela instituição é ex-
pressivo. Somente de janeiro a 
setembro deste ano, o Sebrae 
realizou 4,9 milhões de atendi-
mentos por meio dos diferentes 
canais, contemplando, aproxi-
madamente, um milhão de em-
presas. Somente o novo Portal 
do Sebrae, inaugurado no úl-
timo mês de abril, já registrou 
mais de 17,1 milhões de acessos 
até o início de outubro.

Exemplo de atendimento 
de sucesso realizado pelo Se-
brae Goiás é a Kapitão América 
Equipamentos de Segurança, de 
Goiânia (GO), que desenvolveu, 
com apoio do Sebraetec, um 

site. A presença virtual, segun-
do Anilton Fernando dos Anjos, 
de 31 anos, contador da empre-
sa, visa fortalecer a marca em 
todo o País e ajudar na captação 
de novos clientes. “O retorno é 
bem visível.”

DINAMISMO
Segundo o presidente do Se-

brae, Luiz Barretto, o dinamis-
mo da economia brasileira nos 
últimos dez anos, com o aqueci-
mento do mercado de trabalho 
e a melhora do grau de escola-
ridade dos brasileiros, passou a 

promover o empreendedorismo 
como alternativa de ocupação e 
renda aos brasileiros em todas 
as regiões do País. A maior de-
manda por produtos e serviços 
repercute em oportunidades de 
negócios em um mercado exi-
gente e competitivo.

“O Sebrae tem a missão de 
promover estratégias e ações 
para o desenvolvimento dos pe-
quenos negócios. Nesse sentido, 
atendemos a um público extre-
mamente diversificado. São po-
tenciais empresários ou empre-
endedores já estabelecidos que 

buscam o incremento da sua 
produtividade e competitivida-
de”, destaca. 

Segundo dados do Sistema 
de Monitoramento da Estratégia 
(SME) do Sebrae, de janeiro a 
setembro foram atendidas 26,6 
mil empresas de pequeno porte, 
por meio do Programa Sebrae 
Mais, que oferece soluções para 
empresas que buscam a evolu-
ção de seus negócios. 

Já o Programa Agentes Lo-
cais de Inovação (ALI), atendeu 
35,7 mil empresários de peque-
no porte e já cumpriu 81,05% 

da meta para 2014. O programa 
gratuito acompanha o empre-
sário com o objetivo de pro-
mover inovação e tecnologia 
ao negócio envolvendo o pro-
cesso, o marketing e o método 
organizacional. 

Outros 37 mil empreendedo-
res tiveram acesso ao Programa 
Sebraetec, composto por con-
sultorias de inovação e tecno-
logia. E o Programa Negócio a 
Negócio atendeu 357 mil em-
presários diretamente nos seus 
estabelecimentos, nas 27 unida-
des da Federação, em 2014.

Anilton Fernando dos Anjos mostra produto da Kapitão América: loja virtual, implantada por meio do Sebraetec, ajuda a elevar as vendas

Edmar Wellington
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AGENDA SEBRAE

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PELO 0800 570 0800

NOVEMBRO
GOIÂNIA
CURSOS
Dia 3
  Como Conduzir Negociações Eficazes
  Na Medida - Gestão Financeira

Dia 7
  SEI Planejar

Dia 8
  SEI Controlar meu dinheiro

Dia 10
  Na Medida - Gestão Financeira
  Próprio - Palestra Portas Abertas 
  Na Medida - Marketing
  Gestão Visual de Loja

Dia 11
  Próprio - Oficinas

Dia 17
  Na Medida - Planejamento Estratégico
  Atendimento ao Cliente

Dia 18
  Aumentando suas vendas com 

criatividade
Dia 19
  SEI Vender 

Dia 21
  SEI Vender

Dia 22
  SEI Planejar

Dia 24
  Próprio - Palestra Portas Abertas 
  Gestão Visual de Loja (Região 

Noroeste)
Dia 25
  Próprio - Oficinas

CALDAS NOVAS
ENCONTRO
Dia 26
  Empório das Águas Quentes - Turis-

mo, Cultura e Meio Ambiente 

GOIANÉSIA
CURSO
Dia 11
  Atendimento ao Cliente 

INHUMAS
CURSOS
Dia 13
  SEI Vender

Dia 17
  Na Medida - Internet

PALESTRA
Dia 3 
  Na Medida

RIO VERDE
CURSOS
Dia 10 
  SEI Planejar 

Dia 11 
  SEI Controlar meu Dinheiro  

Dia 12 
  SEI Empreender 

Dia 13 
  SEI Comprar  

Dia 14 
  SEI Vender  

SENADOR CANEDO
CURSOS
Dia 3 
  Gestão Visual de Loja 

Dia 19 
  SEI Comprar  

SENADOR CANEDO
CURSO
Dia 11 
  Técnicas de Vendas 

DEZEMBRO
SENADOR CANEDO
CURSO
Dia 2
  Técnicas de Vendas
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REGIONAIS SEBRAE

ESCRITÓRIO: GOIANÉSIA 
(62) 3353-1997
• Barro Alto
• Campos Verdes
• Carmo do Rio Verde
• Ceres
• Crixás
• Guarinos
• Hidrolina
• Ipiranga de Goiás
• Itapaci
• Jaraguá
• Morro Agudo de Goiás
• Nova América
• Nova Glória
• Pilar de Goiás
• Rialma
• Rianápolis
• Rubiataba
• Santa Isabel
• Santa Rita do Novo Destino
• Santa Terezinha de Goiás
• São Luíz do Norte
• São Patrício
• Uirapuru
• Uruana
• Vila Propício 

REGIONAL NOROESTE

ESCRITÓRIO: JATAÍ 
(64) 3632-2488
• Aporé
• Caiapônia
• Chapadão do Céu
• Doverlândia
• Mineiros
• Palestina de Goiás
• Perolândia
• Portelândia
• Santa Rita do Araguaia
• Serranópolis

REGIONAL SUDOESTE

ESCRITÓRIO: CALDAS NOVAS 
(64) 3454-0150
• Água Limpa
• Aloândia
• Bom Jesus de Goiás
• Buriti Alegre
• Cachoeira Dourada
• Cezarina
• Cromínia
• Edealina
• Edéia
• Goiatuba
• Inaciolândia
• Indiara
• Itumbiara
• Joviânia
• Mairipotaba
• Marzagão
• Morrinhos
• Panamá
• Piracanjuba
• Pontalina
• Porteirão
• Professor Jamil
• Rio Quente
• Varjão
• Vicentinópolis

REGIONAL SUL

ESCRITÓRIO: POSSE 
(62) 3481-9300 
• Alto Paraíso de Goiás
• Alvorada do Norte
• Buritinópolis
• Campos Belos
• Cavalcante
• Colinas do Sul
• Damianópolis
• Divinópolis de Goiás
• Flores de Goiás
• Guarani de Goiás
• Iaciara
• Mambaí
• Monte Alegre de Goiás
• Nova Roma
• São Domingos
• São João d’Aliança
• Simolândia
• Sítio d’Abadia
• Teresina de Goiás

REGIONAL NORDESTE

  Aparecida de Goiânia: 
(62) 3545-6582
  Águas Lindas: (61) 3618-1374
  Caçu: (64) 3656-6035
  Central do Empresário: 

(62) 3201-9523
  Central Fácil (Junta Comercial 
de Goiás): (62) 3261-4833 e 
3261-4833

  Ceres e Rialma: (62) 3307-3862
  Cristalina: (61) 3612-5049
  Formosa: (61) 3981-1066
  Goiatuba: (64) 3495-0103
  Inhumas: (62) 3511-1616
  Itaberaí: (62) 3375-3519
  Jaraguá: (62) 3326-5948
  Morrinhos: (64) 3417-2123
  Niquelândia: (62) 3354-1924

  Palmeiras de Goiás:
 (64) 3571-3140
  Paraúna: (64) 3556-2349
  Pirenópolis: (62) 3331-3500
  Pires do Rio: (64) 3461-4048
  Planaltina: (61) 3637-8841
  Quirinópolis: (64) 3651-8830 
  Rubiataba: (62) 3325-1096
  Santa Helena de Goiás: (64) 
3624-2755

  São Miguel do Araguaia: 
(64) 3977-7094
  Senador Canedo: 

(62) 3532-2403
  Silvânia: (62) 3332-2106
  Uruaçu: (62) 3357-1007
  Valparaíso de Goiás: 

(61) 3625-0721

AGÊNCIAS SEBRAE

ESCRITÓRIO: CATALÃO 
(64) 3441-2512
• Anhanguera
• Campo Alegre de Goiás
• Corumbaíba
• Cristianópolis
• Cumari
• Davinópolis
• Goiandira
• Ipameri
• Nova Aurora
• Orizona
• Ouvidor
• Palmelo
• Pires do Rio
• Santa Cruz de Goiás
• São Miguel do Passa Quatro
• Três Ranchos
• Urutaí

REGIONAL SUDESTE

ESCRITÓRIO: LUZIÂNIA 
(61) 3601-5300
• Abadiânia
• Água Fria de Goiás
• Águas Lindas de Goiás
• Alexânia
• Cabeceiras
• Cidade Ocidental
• Cocalzinho de Goiás
• Corumbá de Goiás
• Cristalina

• Formosa
• Mimoso de Goiás
• Novo Gama
• Padre Bernardo
• Pirenópolis
• Planaltina
• Santo Antônio do 

Descoberto
• Valparaíso de Goiás
• Vila Boa

REGIONAL ENTORNO DO  DF

ESCRITÓRIO: GOIÂNIA 
(62) 3250-2294
• Abadia de Goiás
• Aparecida de Goiânia
• Aragoiânia
• Bela Vista de Goiás
• Bonfinópolis
• Brazabrantes
• Caldazinha
• Caturaí
• Goianápolis
• Goianira
• Guapó
• Hidrolândia
• Inhumas
• Nerópolis
• Nova Veneza
• Santo Antônio de Goiás
• Senador Canedo
• Terezópolis de Goiás
• Trindade

REGIONAL METROPOLITANA

ESCRITÓRIO: PORANGATU 
(62) 3362-0100
• Alto Horizonte
• Amaralina
• Bonópolis
• Campinaçu
• Campinorte
• Estrela do Norte
• Formoso
• Mara Rosa
• Minaçu
• Montividiu do Norte

• Mozarlândia
• Mundo Novo
• Mutunópolis
• Niquelândia
• Nova Crixás
• Nova Iguaçu de Goiás
• Novo Planalto
• Santa Tereza de Goiás
• São Miguel do Araguaia
• Trombas
• Uruaçu

REGIONAL NORTE

ESCRITÓRIO: S. LUÍS DE M. BELOS 
(64) 3671-9600
• Adelândia
• Americano do Brasil
• Amorinópolis
• Anicuns
• Araçu
• Aragarças
• Araguapaz
• Arenópolis
• Aruanã
• Aurilândia
• Avelinópolis
• Baliza
• Bom Jardim de Goiás
• Britânia
• Buriti de Goiás
• Cachoeira de Goiás
• Campestre de Goiás
• Córrego do Ouro
• Diorama
• Faina
• Fazenda Nova
• Firminópolis
• Goiás
• Guaraíta
• Heitoraí
• Iporá
• Israelândia
• Itaberaí
• Itaguari
• Itaguaru
• Itapirapuã
• Itapuranga
• Itauçu
• Ivolândia
• Jandaia
• Jaupaci
• Jussara
• Matrinchã
• Moiporá
• Montes Claros de Goiás
• Mossâmedes
• Nazário
• Novo Brasil
• Palmeiras de Goiás
• Palminópolis
• Paraúna
• Piranhas
• Sanclerlândia
• Santa Bárbara de Goiás
• Santa Fé de Goiás
• São João de Paraúna
• Turvânia

REGIONAL OESTE

ESCRITÓRIO: RIO VERDE 
(64) 3624-2755
• Acreúna
• Aparecida do Rio Doce
• Cachoeira Alta
• Caçu
• Castelândia
• Gouvelândia
• Itajá
• Itarumã
• Lagoa Santa
• Maurilândia
• Montividiu
• Paranaíguara
• Quirinópolis
• Santa Helena de Goiás
• Santo Antônio da Barra
• São Simão
• Turvelândia

REGIONAL SUL -SUDOESTE

ESCRITÓRIO: ANÁPOLIS 
(62) 3329-2300
• Campo Limpo de Goiás
• Damolândia
• Gameleira de Goiás
• Jesúpolis
• Leopoldo de Bulhões
• Ouro Verde de Goiás
• Petrolina de Goiás
• Santa Rosa de Goiás
• São Francisco de Goiás
• Silvânia
• Taquaral de Goiás
• Vianópolis

REGIONAL CENTRO

Central de Relacionamento Sebrae
0800 570 0800
www.sebraego.com.br




