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Tecnologia 
para pequenos

Empresário Wilton 
Bastos deu guinada no 
negócio com apoio do 

Programa Sebraetec, 
que aproxima micro e 

pequenas empresas da 
tecnologia e de centros 

tecnológicos

proTeção na inTerneT
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na mesa do consumidor eficienTe e mais baraTo
Empresa referência no segmento de EPI 
no Centro-Oeste, a Kapitão América 
redesenha site, fortalece a marca e capta 
novos clientes pela internet.

Hortaliças San Diego, reconhecida por 
atender empresas, lança produto para 
consumidor, agrega valor à marca e deve 
ampliar faturamento.

Empresa genuinamente goiana, 
a Preciso Metrologia e Qualidade 
desenvolve ferramenta industrial para 
competir com produto importado.
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Empresa, o ambiente para 
o surgimento de pequenos 
negócios no País se tornou 
extremamente favorável. De 
lá para cá, o poder público 
vem tomando uma série de 
medidas para facilitar a vida 
do empreendedor. Em 2007, 
com a criação do Supersim-
ples, houve queda de cerca 
de 40% na carga tributária 
do empresário da MPE.
Se por um lado os custos e 
a burocracia foram reduzi-
dos, um novo mercado con-
sumidor ascendeu no Brasil, 
a chamada Nova Classe 
Média. Composta por 40 
milhões de consumidores, 
a NCM tem capital de cerca 
de R$ 1 trilhão para gastar, 
por ano. Esse aumento do 
poder aquisitivo gera de-
manda para produtos e ser-

viços, principalmente para 
os pequenos negócios.
É uma fatia de mercado 
bastante considerável, um 
oceano de oportunidades, 
mas que exige precauções 
antes de se iniciar a navega-
ção. As águas são turbulen-
tas, repletas de armadilhas. 
Embarcação sem um bom 
capitão e um timoneiro, tem 
grandes chances de afun-
dar durante a travessia. 
Por isso, todo empreendi-
mento precisa apresentar 
algo mais para sobreviver. 
Dificilmente uma MPE vai 
conseguir se manter no 
mercado fazendo igual. E 
alcançar um diferencial pas-
sa pela melhoria de produ-
tos e serviços. O Programa 
Sebraetec, ministrado pelo 
sistema Sebrae, vai ao en-
contro da necessidade do 
empreendedor de se aproxi-
mar da tecnologia.
O Sebraetec proporciona a 
tecnologia da inovação aos 

pequenos negócios a custo 
relativamente baixo. As solu-
ções proporcionam, dentre 
tantos avanços, aumento 
da produtividade, rentabili-
dade e redução dos custos 
de produção. É ganho de 
competitividade nas em-
presas, que passam a ter 
maiores chances no concor-
rido mercado nacional e até 
internacional.
Desde a simples mudança 
nos processos internos da 
empresa até o lançamen-
to de novos produtos, o 
emprego da tecnologia é 
o segredo do sucesso de 
qualquer empreendimento. 
É o caminho por entre as 
pedras. É navegar em segu-
rança, ter a certeza de que 
se chegará ao destino final, 
sem deixar de desfrutar das 
belas paisagens.

Manoel Xavier Ferreira Filho 
é diretor-superintendente 

do Sebrae Goiás

CONSULTORIA É UM DOS CAMINHOS 
PARA O SUCESSO EMPRESARIAL

sede sebrae  
Av. T-3, 1.000, Setor Bueno
Goiânia (GO) 74210-240
Telefone: (62) 3250-2000 - Fax: (62) 
3250-2300
E-mail: atendimento@sebraego.com.br
 
escritórios regionais
Sebrae - Regional Centro
Av. Minas Gerais, 135, Setor Jundiaí
Anápolis (GO) 75110-770
Telefone: (62) 3329-2300 - Fax: (62) 
3321-2483
E-mail: regionalcentro@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Entorno do DF
Rua 1, Quadra 2, Lote 15, edifício Arthur, 2º 
andar, Centro, Luziânia (GO) Cep: 72-810130 
Telefone: (61) 3621-5300
E-mail: regionalentornododf@sebraego.
com.br
 
Sebrae - Regional Metropolitana
Av. T-3, 1.000, Setor Bueno
Goiânia (GO) 74210-240
Telefone: (62) 3250-2294 - Fax: (62) 
3250-2300
E-mail: regionalmetropolitana@sebraego.
com.br
 
Sebrae - Regional Nordeste
Av. Padre Trajano, 860, Centro
Posse (GO) 73900-970
Telefone: (62) 3481-9300
E-mail: regionalnordeste@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Norte
Av. Belém Brasília, 365, Centro
Porangatu (GO) 76550-000
Telefone: (62) 3362-0100
E-mail: regionalnorte@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Noroeste
Rua 33, 453, Praça Cívica, Setor Sul
Goianésia (GO) 76380-000
Telefone/Fax: (62) 3353-1997
E-mail: regionalnoroeste@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Oeste
Rua Rio Verde, esq. c/ Rua Serra Dourada, 
285, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos (GO) 76100-000
Telefone: (64) 3671-9600 - Fax: (64) 
3671-2510
E-mail: regionaloeste@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Sudeste
Av. Raulina Fonseca Pascoal, 2.273, Centro
Catalão (GO) 75701-480
Telefone/Fax: (64) 3442-9100
E-mail: regionalsudeste@sebraego.com.br
 
Sebrae - Regional Sudoeste
Av. Dorival de Carvalho, 852, salas 1 a 5, 
Galeria Via Cintra - Centro
Jataí (GO)  75800-014 
Telefone: (64) 3606-1800 
E-mail: regionalsudoeste@sebraego.com.br
 
Sebrae - Regional Sul-Sudoeste
Rua Dona Maricota, 199, Jardim Marconal
Rio Verde (GO) 75901-580
Telefone: (64) 3624-2755
E-mail: regionalsulsudoeste@sebraego.
com.br
 
Sebrae - Regional Sul
Praça Mestre Orlando, esq. com Pedro 
Branco de Souza, Quadra 12, 452, Centro
Caldas Novas (GO) 75690-000
Telefone: (64) 3454-0150
E-mail: regionalsul@sebraego.com.br 

Você, empreendedor, que tem 
interesse em receber a visita da  
consultoria sebraetec, entre em 

contato com o sebrae mais próximo
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SEBRAETEC APROXIMA MICRO 
E PEQUENOS DA TECNOLOGIA

O 
Programa Sebraetec 
aproxima micro e pe-
quenas empresas dos 
setores de indústria, 
comércio, serviços e 

agronegócios da tecnologia e de 
centros tecnológicos. A consultoria 
subsidiada pelo Sebrae visa à melho-
ria de processos e produtos e/ou a 
introdução de inovações nas empre-
sas ou no mercado. 

O Sebraetec atua em sete áreas: 
Design, Inovação, Produtividade, 
Propriedade Intelectual, Qualidade, 
Sustentabilidade e Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC). “É 
uma forma rápida e econômica de se 
levar inovação para dentro do peque-
no negócio”, destaca Elaine Moura, 
gerente de Inovação e Competitivida-
de do Sebrae Goiás.

O Sebraetec é destinado às mi-

croempresas, empresas de pequeno 
porte e produtores rurais. Os custos 
são subsidiados. Para os serviços 
tecnológicos básicos em Goiás, o 
Sebrae subsidia até 80% do valor total 
da contratação. 

“É a melhor relação de custo 
benefício do mercado. O custo é 
muito baixo para o nível de inovação e 
tecnologia que as empresas recebem. 
Sem falar que os empresários são 
acompanhados para que os melho-
res resultados sejam assegurados”, 
observa o gestor do Sebraetec em 
Goiás, Rodson Marden Witovicz.

O Sebraetec proporciona inovação 
e tecnologia às MPE por meio de em-
presas e instituições previamente ca-
dastradas no Sebrae. Ao receber uma 
demanda da micro e pequena empre-
sa, o Sebrae solicita aos prestadores 
de serviços cadastrados propostas de 

plano de trabalho para realizar proje-
tos de melhoria dessas empresas.

Os profissionais identificam, de 
maneira detalhada, as necessi-
dades e deficiências da MPE em 
aspectos relacionados à tecnologia 
e produção. A partir daí, elaboram 
plano de ação de acordo com o 
perfil da empresa e os interesses do 
empreendedor, com o objetivo de 
aplicar soluções tecnológicas que 
elevem o desempenho do empreen-
dimento no mercado. 

Dentre as soluções aplicadas, des-
taques para aumento da produtivida-
de, utilização racional de matéria-pri-
ma, redução nos custos de produção, 
melhoria do processo de produção, 
redução dos custos operacionais, 
melhoria na qualidade final do produ-
to e aumento da competitividade da 
empresa no mercado.

I N S T I T U C I O N A L

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DO PROGRAMA 
SEBRAETEC

PRODUTIVIDADE  
   Cadeia de Suprimentos
   Layout
   Mapeamento e Melhoria de Processos

PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Desenho Industrial

Indicação Geográfica
Marcas

Patentes

SUSTENTABILIDADE 
Dimensão Social

Energia/Eficiência Energética
Gestão Ambiental
Resíduos Sólidos

Sustentabilidade Rural
TECNOLOGIA 

DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

Automação
E-commerce

Meios Eletrônicos de Pagamentos
Redes Sociais e Serviços On-line

QUALIDADE 
   Avaliação de 
Conformidade

    Normalização

INOVAÇÃO 

    Desenvolvimento de Novo Modelo de Negócio

    Desenvolvimento de Novo Processo/Equipamento

    Desenvolvimento de Novo Produto/Serviço

    Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica

    Projeto de Apoio à Inovação no Encadeamento 

produtivo,  no Setor Produtivo ou no Território Produtivo

DESIGN 
Design de Ambiente

Design de Comunicação
Design de Produto
Design de Serviço
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C O M É R C I O

ESCUDO DE PROTEÇÃO 
NA INTERNET

E
mpresa referência no segmento de 
EPI (Equipamento de Proteção Indi-
vidual) no Centro-Oeste, a Kapitão 
América Equipamentos de Segu-
rança desenvolveu, por meio de 

parceria com a consultoria Sebraetec, um site. 
A presença virtual visa fortalecer a marca da 
empresa em todo o País e ajudar na captação 
de novos clientes.

A página foi desenhada para que o con-
sumidor possa conhecer a linha de produtos 
da Kapitão América, bem como as especifica-
ções de cada produto. O cliente pode, inclu-
sive, agendar a visita gratuita de um técnico 
em Segurança no Trabalho em sua empresa. 
No entanto, não é possível finalizar as vendas 
pela home page - os negócios só ocorrem 
pelo telefone ou e-mail.

“Temos um técnico em Segurança no 
Trabalho que coloca toda a parte técnica dos 
produtos no site, bem como o certificado de 
segurança no trabalho, aplicação e uso dos 
materiais e sua utilização no dia a dia. Caso o 
cliente queira comprar algo, ele precisa man-
dar e-mail para o vendedor, que entrará em 
contato”, explica Anilton Fernando dos Anjos, 
de 31 anos, contador da Kapitão América.

Kapitão América 
Equipamentos 
de Segurança

Rua 201, Quadra 69, 
66, Lote 6, 

Setor Leste Vila Nova 
Goiânia (GO)

(62) 3209-5900
www.kapitaoamerica.

com.br

TecnoLoGia

Anilton Fernando dos 
Anjos mostra bota de 

proteção vendida pela 
Kapitão América

A opção de não vender os 
produtos diretamente pela página 
é da própria empresa. Aproxima-
damente 30% das vendas são 
realizadas para outros Estados. 
“As diferenças tributárias entre 
as regiões e o frete impediram 
a finalização das vendas. Se 
colocássemos o preço mais alto, 
pensando nos maiores tributos, 
não seríamos competitivos; o 
mais baixo, tomaríamos prejuízo.”

O site criado por meio da con-
sultoria Sebraetec substitui um 
hot site simples, que ficou por 
anos na internet. Um funcionário 
da Kapitão América foi treinado 
para cuidar da parte da divulga-
ção dos produtos e profissional 
da área de informática dá o 
suporte. 

Entusiasmado com a possibili-
dade de aumentar o faturamento 
pela internet, a Kapitão América 
colocou anúncios pagos do site 
no Google, Telelista e Guiamais. 
“Ainda não conseguimos men-
surar crescimento nas vendas, 

mas na visitação sim. Os clientes 
estão sendo direcionados para o 
nosso site.”

Capacitações
A consultoria de desenvolvi-

mento de web site não foi a pri-
meira capacitação que a Kapitão 
América solicitou junto ao Sebrae 
Goiás. Em 2012, a empresa 
participou, também por meio do 
Sebraetec, da consultoria em ges-
tão de processos. “Conseguimos 
melhorias na parte de documen-
tação, aplicação de novas metas 
e reanálise de dados, dentre 
outros. Nos ajudou e nos ajuda 
bastante. O retorno é bem visível”, 
explica Anilton. Em 2011, a em-
presa participou do Programa de 
Qualificação do Fornecedor. 

História
A Kapitão América tem 18 

anos de existência. Foi a primei-
ra empresa do Centro-Oeste a 
trabalhar, especificamente, no 
ramo de EPI (atacado e varejo). 

Hoje, com 30 funcionários, é a 
maior do segmento em Goiás. 
“A gente tem muita responsabi-
lidade naquilo que oferecemos. 
Por isso, temos como prioridade 
orientar sobre o uso correto 
do EPI. Não queremos fazer a 
venda pura e simples.”
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Hortaliças produzidas 
pela San Diego vão 
chegar às casas dos 
consumidores

HORTALIÇA QUER SER 
CONHECIDA NA MESA 
DO CONSUMIDOR

H O R T I f R U T I G R A N j E I R O

T
alvez você ainda não tenha ouvido 
falar na marca de hortaliças San 
Diego, mas é bem provável que já 
tenha saboreado alguns de seus 
produtos. A empresa fornece nada 

menos do que 25 toneladas de alimentos por 
mês – entre folhas, legumes e tubérculos – 
para 15 grandes redes de lanchonetes e res-
taurantes em Goiânia (GO), dentre elas Bob’s, 
Giraffas, QG Jeitinho Caseiro e Komiketo. Mas 
os proprietários da indústria querem subir 
mais degraus, agregarw valor aos produtos 
e tornar a San Diego reconhecida nas casas 
dos consumidores.

A ideia faz parte de uma estratégia de 
negócios do casal Cosmo Custodio da Silva 
e Giovanni Rodrigues da Silveira Silva, ambos 
com 47 anos. “Trabalhando só com grandes 
redes, quando a gente perde um cliente, 
o impacto é muito grande no faturamento. 
Atendendo um número maior de consumido-
res finais, diminui esse risco”, afirma Giovanni. 
Com esse intuito, Cosmo e a mulher busca-
ram a ajuda do Sebrae Goiás ano passado. 

Passaram por consultoria no programa Se-
braetec e de lá saíram com uma linha nova de 
produtos: a Salada Club San Diego. A salada 
foi elaborada com ingredientes como alface, 
tomate, cenoura e chia, já pronta para consu-
mo. Foram feitos testes laboratoriais, para con-
trole de valor nutricional, e desenvolvido todo 
o projeto de criação de arte para logomarca, 
rotulagem, adesivos de freezers e cartazes. 

“Com isso, podemos começar a diversificar 
o mix de produtos com algo inovador e que 
apresente vantagem mercadológica para a 
nossa empresa”, destaca Cosmo, que há 26 
anos trabalha com a produção de alimentos e 
há 17 anos tem a empresa registrada.

A implantação das novidades está pro-
gramada para até o final de agosto. A em-
presa esperava ter condição financeira mais 
favorável para a compra dos equipamentos 

Hortaliça San Diego 
(62) 3593-5717

Rua 12, Quadra 6, 
Lotes 1 a 8, Setor San 
Diego, Goianira (GO)

www.hortalicasandiego.
com.br

TecnoLoGia

necessários e ainda corre atrás de mão de 
obra qualificada para ajudar no projeto. A 
expectativa é de que, com o novo produto, 
a Hortaliça San Diego consiga aumentar o 
faturamento em 15%.

“O programa Sebraetec é muito importante, 
principalmente para nós, que somos peque-
nos. Ele mostra o caminho e as ferramentas 
para o sucesso e cabe a nós correr atrás 
do trabalho para colocar tudo em prática”, 
afirmam os proprietários, que já conhecem 
bem o endereço do Sebrae Goiás, no qual já 
buscaram outras três consultorias anteriormen-
te, inclusive para a construção do website da 
Hortaliça San Diego e realização de cursos. 
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H
á cerca de dois anos, o produ-
tor Geraldo dos Santos Borges 
não enxergava alternativa senão 
colocar um ponto final em mais 
de duas décadas de trabalho e 

esforço na produção de leite em seu sítio, 
em Bela Vista de Goiás (a 50 quilômetros de 
Goiânia). Ele e a esposa cuidavam sozi-
nhos da ordenha manual de um rebanho de 
pouco mais de 30 animais e tinham proble-
mas sérios de falta de qualidade e de baixa 
produtividade de leite, além do excesso de 
trabalho que consumia todo o tempo do 
casal. Hoje, a crise virou apenas história. 

Com as orientações técnicas recebidas 
do Programa de Alimentos Seguros (PAS 
Leite), por meio da consultoria Sebraetec,  
Geraldo, hoje com 66 anos, aprendeu as 
boas práticas de produção e conseguiu 
revolucionar o negócio. Começou descar-
tando nove vacas que tinham sérios pro-
blemas de mastite (inflamação na glândula 
mamária) e comprou novos equipamentos 
(ordenhadeira mecânica, tanquinho e res-
friador de leite), cujo financiamento já está 
terminando de pagar.

Geraldo comemora a mudança radical 
que conseguiu imprimir sobre a qualidade 
do produto. As avaliações começam pelas 
matrizes (vacinadas), o leite é testado e 
pesado e todo o processo é controlado dire-
tamente por ele.

“O grande problema de 90% dos pe-
quenos produtores é que eles não têm 
informação da propriedade, do que é feito 
durante o ano, não conhecem o rebanho. 
Hoje, se você me perguntar qual a tempe-
ratura, quanto choveu na minha terra, como 
está a produtividade do gado, eu tenho tudo 
organizado no computador, com dados que 
a minha filha lança uma vez por semana. 
Tudo isso aprendi no programa (PAS Leite) 
e estou botando em prática. Minha atividade 
agora é sustentável”, afirma o pecuarista, 
que trabalha apenas com a esposa, para 
evitar despesas com mão de obra. “Eu 
decido tudo com ela. Não temos luxo, pen-
samos apenas na produtividade e agora já 
sobra tempo para nós dois”, conclui.

Capacitações
A consultoria PAS Leite não 

foi a única que Geraldo partici-
pou. Ao longo das últimas duas 
décadas, ele tem centenas de 
horas de cursos, palestras e se-
minários acumulados. Por meio 
do programa Balde Cheio, ele 
investiu na pastagem de mais 
de sete hectares de seu sítio, 
com adubação pesada e divisão 
das áreas (piquete) para a boa 
engorda do gado. 

Também fez lavoura de alta 
produtividade em mais de dois 
hectares da propriedade, para 
a produção de ali-
mentos usados na 
silagem – produto 
de alto valor nutritivo 
para a alimentação 
animal. “Este ano, 
colhi quase 300 
toneladas de comida 
em duas vezes que 
plantei. Para quem vi-
via comprando ração, 

(o resultado) é um sucesso”, 
enfatiza. 

Com as mudanças, o pe-
cuarista caminha para triplicar 
sua produtividade, sempre com 
qualidade. Por dia, tira uma 
média de 16 litros de leite por 
vaca (cerca de 800 litros no 
total), que, segundo ele, é um 
dos mais bem pagos da região 
(cerca de R$ 1,10 o litro). 

BOAS PRÁTICAS SALVAM NEGÓCIO

P R O D U Ç Ã O  D E  L E I T E 

Sítio São José 
(62) 9606-3839

Bela Vista 
de Goiás 

(saída para 
Hidrolândia)

TecnoLoGia

Produtor Geraldo diz que deu a 
volta por cima após consultoria
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P R O D U Ç Ã O  D E  L E I T E

CONTAMINAÇÃO REDUZIDA COM 
TÉCNICAS EfICAZES DE HIGIENE

A 
o aprimorar as técnicas de 
higiene no manuseio do rebanho 
e no local em que é feito todo o 
processo de produção de leite, 
o pecuarista Paulo Junqueira de 

Avelar Filho, de 63 anos, conseguiu reduzir a 
contaminação de seu produto a uma marca 
nunca alcançada por ele antes. O produtor 
que atua em Piracanjuba (a 85 quilômetros 
de Goiânia) participou, há cerca de um ano, 
do Programa de Alimentos Seguros (PAS 
Leite), realizado pelo Sebrae Goiás, por meio 
de consultorias do Sebraetec.

Ele relata que a adoção de práticas corre-
tas de higienização das vacas, do curral e ao 
redor da sala de espera, a partir das orien-
tações do PAS Leite, fez toda a diferença 
nos resultados de análises de qualidade da 
produção. A contagem bacteriana (CBT) do 
leite cru foi reduzida a níveis 12 vezes meno-
res. Antes das adaptações, o leite produzido 
na Fazenda Nossa Senhora do Equilíbrio era 

superior a 100 uni-
dades por mililitro 
(UFC/ml); com as 
novas práticas, passou para 
oito UFC/ml.

“Antigamente, a gente não preocupava tanto com isso. Hoje em 
dia, os fazendeiros melhores e mais estruturados têm esse contro-
le com rigidez”, destaca Paulo Junqueira. Outra prática adotada 
pelo produtor foi a cloração da água que é utilizada tanto na higie-
nização da ordenha quanto para o consumo do rebanho, o que 
interfere diretamente na saúde dos animais e, consequentemente, 
na qualidade do leite.

“Muitas orientações feita no programa a gente já fazia. Mas 
como fiquei um tempo afastado da atividade leiteira e só voltei há 
quatro anos, o PAS Leite foi muito importante para que eu fizesse 
uma atualização dos conhecimentos sobre a produção”, frisa o 
produtor, que trabalhou com leite por 12 anos em São Paulo e 
retomou a atividade em 2010. 

Hoje, a Fazenda Nossa Senhora do Equilíbrio possui rebanho 
de 78 cabeças, das quais 30 estão em lactação e produzem 
400 litros de leite por dia, com ordenha mecânica. O objetivo é 
chegar a 1 mil litros/dia.

Fazenda Nossa 
Senhora do Equilíbrio 

(62) 9606-1618
GO-020, km 57,5, 
Piracanjuba (GO)

TecnoLoGia

Paulo Junqueira faz controle rígido 
contra contaminações



8

SEBRAE GOIÁS

C O M U N I C A Ç Ã O

PORTAL VIRTUAL ATRAI 
60% A MAIS DE CLIENTES

A
o procurar a ajuda do Sebrae 
Goiás, em 2012, o empresário 
Luis Gustavo Ferreira, de 35 anos, 
tinha como principal necessidade 
aumentar a captação de clientes. 

Para isso, precisava melhorar a comunicação e 
o processo de comercialização da go!midias. 
O empreendimento trabalha com mídias para 
divulgação de outras marcas em locais com 
grande fluxo de pessoas e turistas. 

Dois anos após participar do programa 
Sebraetec, o resultado surpreende: o portfólio 
de clientes cresceu 60% e, de carona, o fatura-
mento aumentou na mesma proporção. Com 
a consultoria voltada a ampliar o conhecimento 

go!midias 
(62) 8409-8545
Rua 121, 124, 

Setor Sul, Goiânia (GO)
www.gomidias.com.br

TecnoLoGia

Luis Gustavo 
teve resultado 

surpreendente com 
Sebraetec

em tecnologia e inovação, Luis 
Gustavo desenvolveu o site da 
empresa que alavancou os negó-
cios – o www.gomidias.com.br. 

Por meio do programa, ele teve 
a viabilização de aproximadamen-
te R$ 8 mil em subsídios para a 
construção da página on-line, um 
valor que não dispunha na época. 
De lá para cá, também contratou 
um profissional terceirizado para 
cuidar do website. Segundo o 
empresário, a firma já existe há 
dez anos, mas a ampliação para 
as atividades de mídia foi feita 

há apenas dois anos. A empresa 
oferece produtos outdoor (ba-
lões, portais, torres, totens, dentre 
outros) e indoor (postais, sacos de 
pão, jogos americanos, bolachas 
de apoio de copo para bares).

“A primeira visão de mercado 
e formatação da ideia foi feita 
junto ao Sebrae. O trabalho da 
entidade, que fornece informação 
e capacitação aos empresários, 
é muito importante. Para mim, foi 
excelente”, destaca o empresário, 
que é especialista em gestão de 
negócios e marketing empresarial.
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I N D ú S T R I A

Preciso Metrologia 
e Qualidade 

(62) 3280-3013
Rua Maringá, 

Quadra 20, Lote 25, 
Vila Brasília, 

Aparecida de Goiânia 
(GO)

www.precisometrolo-
gia.com.br

TecnoLoGia

François Fernandez: “O Sebrae viabilizou o financiamento 
do projeto de R$ 8 mil e, junto com o engenheiro mecânico 

Nelson Malavassi, fizemos o protótipo, há seis meses”

EQUIPAMENTO EfICIENTE E 
TRÊS VEZES MAIS BARATO

Q
uem é empresário sabe 
que um dos grandes 
desafios para melhorar 
o desempenho dos ne-
gócios é conseguir re-

duzir custos, sem perder a eficiência 
do trabalho. E é com essa proposta 
que o engenheiro industrial François 
Fernandez, de 42 anos, proprietário 
da Preciso Metrologia e Qualidade, 
pretende conquistar um novo nicho 
de mercado: o de fabricar e fornecer 
equipamentos eficazes e com preço 
menor para indústrias. O primeiro 
deles já está em fase de testes. É 
uma ferramenta para medir a vazão 
da produção em fábricas de bebi-
das três vezes mais barata do que a 
equivalente importada, que é utiliza-
da pelas empresas atualmente.

O produto, que será vendido por 
R$ 150 mil, vai oferecer ainda outro 
diferencial: terá custo de manutenção 
95% menor do que o do concorren-
te. O protótipo está sendo testado 
numa indústria e deve começar a ser 
produzido para venda até o final do 
ano. François relata que a ideia de 
criar o equipamento surgiu a partir 
da verificação das necessidades de 
seus clientes. Sua empresa presta 
serviço de calibração de equipamen-
tos para diversas indústrias de bebi-
das e, ao observar que só existiam 
opções importadas e de alto custo 
para a medição da vazão, ele decidiu 
desenvolver uma nacional.

Entretanto, como era microem-
presário na época, François não 
tinha condições de investir na exe-
cução do projeto, que ficou parado 
por quatro anos por falta de verba. 
Foi com a ajuda do Sebrae Goiás 
que os planos saíram do papel. Ele 
procurou a consultoria do Sebrae-
tec ano passado e conseguiu levar 
adiante a criação da ferramenta, 

produzida na própria empresa, que 
possui centro de usinagem e de 
montagem mecânica. “O Sebrae 
viabilizou o financiamento do proje-
to de R$ 8 mil e, junto com o enge-
nheiro mecânico Nelson Malavassi, 
que desenvolveu a parte mecânica 
e de automação, fizemos o protóti-
po, há seis meses”, reconhece.

A expectativa inicial de Fran-
çois é comercializar entre 30 e 50 
unidades do novo equipamento 
para indústrias de todo o Brasil e 
de outros países da América Latina. 
Mas o empresário já enxerga mais 
longe e acredita que esse primeiro 
produto criado por sua empresa 
abrirá caminho para que ele explore 
uma outra área de negócios. Assim 
como ocorreu com as indústrias de 
bebidas, ele quer descobrir neces-

sidades de mercado em outros 
segmentos para fabricar, com custo 
competitivo, novas ferramentas que 
não tenham produção nacional.

Embora o dono seja francês, a 
Preciso Metrologia e Qualidade é 
empresa goiana e está no mercado 
há 14 anos, prestando serviços em 
metrologia, calibração, controle de 
qualidade, análise microbiológica, 
físico-química e de qualidade do ar. 
Possui carteira de quatro mil clien-
tes em 25 Estados brasileiros e em 
algumas cidades sul-americanas. 
Funciona em duas sedes próprias, 
cada uma com mais de 200 me-
tros quadrados. Nada mal para um 
engenheiro industrial que começou 
a empreender com sócios numa pe-
quena área de 35 metros quadrados 
em Aparecida de Goiânia.
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A 
história de empreendedorismo da 
família Castro Coutinho tem mais 
de três décadas, desde quando 
começou a produzir o tradicio-
nal empadão goiano, ainda na 

cidade de Goiás, e a fornecer salgados para 
familiares e amigos. O negócio foi formaliza-
do em Goiânia (GO), 18 anos atrás, com a 
consolidação de uma indústria com proces-
sos artesanais, especializada na revenda de 
produtos resfriados e congelados para quem 
vende lanche e que hoje produz, diariamente, 
30 mil unidades por dia. 

A receita original ultrapassou as frontei-
ras do Estado, chegando a Tocantins, Pará 
e Minas Gerais. Mas, apesar da experiência 
de sucesso, a empresa precisava avançar na 
profissionalização da gestão administrativa 
para superar entraves.

A solução veio após consultoria feita no 
Sebrae Goiás, no qual a equipe da Empadão 
Goiano participou de oficina de mapeamento 
de processos administrativo-financeiros, por 
meio de consultoria do Programa Sebraetec. 

Segundo o diretor comercial 
da empresa, Eduardo Coutinho, 
de 40 anos, o trabalho foi decisivo 
para a melhoria do funcionamento 
da gestão. Primeiro foram identi-
ficados os pontos fortes e fracos 
da indústria e da equipe de traba-
lho. Também foram organizadas 
as informações sobre o andamen-
to das contas a pagar e a receber, 
além de acertos pendentes.

Com isso, foi possível otimizar 
o trabalho e eliminar desperdícios 
nas práticas que até então eram 
ineficientes. “O benefício foi ime-
diato. A empresa ganhou tempo 
e agilidade. Acabamos com o 
desperdício de horas de trabalho 
e de mão de obra. Foi possível 
otimizar toda a parte de gestão e 
diminuir o retrabalho”, detalha. 

A empresa conseguiu au-
mentar a produtividade e reduzir 
custos, inclusive no quadro de 

funcionários. As mudanças tam-
bém permitiram a implantação 
de um novo software de gestão 
administrativa. 

Família
A indústria Empadão Goiano 

é familiar, administrada pelos 
três irmãos Eduardo, Leila e Luiz 
Coutinho, que cuidam da gestão 
administrativa, comercial e finan-
ceira, além da matriarca Maria 
do Rosário de Castro Coutinho, 
responsável pela administração 
da produção da indústria e que 
guarda a receita do empadão. 

A empresa possui 130 cola-
boradores e produz empadões e 
salgados congelados para mais 
de cinco mil clientes, entre lan-
chonetes, padarias, restaurantes 
e lojas de conveniências. “Qual-
quer lanchonete pode revender 
nossos produtos”, destaca.

EMPRESA AUMENTA EfICIÊNCIA 
COM MELHORIAS NA GESTÃO

A L I M E N T A Ç Ã O

Lucy Barreto: “Sempre 
procuro fazer melhor 

do que a concorrência. 
Nunca faço igual aos 

outros”

Salgados 
Empadão Goiano

(62) 3931-5800
Rua C-24, 75, Quadra 

30, Lote 12, Jardim 
América, Goiânia (GO) 
www.empadaogoiano.

com.br

TecnoLoGia

Maria do Rosário, 
Luiz Coutinho, Leila e 
Eduardo na Empadão 

Goiano
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C O M É R C I O

NOVA MARCA 
PROPORCIONA GANHOS

O 
empresário Wilton Bastos, de 32 
anos, é freguês assíduo do Se-
brae Goiás. Desde 2006, quando 
entrou na instituição para fazer 
um curso que mudou sua vida, 

ele coleciona dezenas de horas de cursos e 
palestras no currículo. Ao longo de quase uma 
década, sua empresa nasceu, cresceu e se 
desenvolve com apoio de consultores e analis-
tas do Sebrae Goiás.

No final do ano passado, Wilton deu uma 
guinada no negócio. Com apoio da consultoria 
Sebraetec, ele mudou o nome de fantasia Café 
Cream para Vissato Café e Complementos, 
e ampliou o mix de produtos. “Tínhamos um 
planejamento que, em 2014/15, mudaríamos o 
nome de fantasia da empresa. O nome antigo 
era restrito ao café. E tínhamos a necessidade 
de colocar novos produtos no mercado, não 
só ligados ao café.”

Hoje, a Vissato agrega quatro linhas de 
produtos - antes era apenas uma. A empresa 
continua sendo café, espresso, capuccino e 
insumos para cafeteria, mas também vende 
lavadoras de louças e equipamentos para 
cozinha industrial e dá assistência em manu-
tenção de máquinas industriais. No segundo 
semestre deste ano, será lançada a venda de 
produtos em inox.

“Se temos mais produtos, automaticamen-
te, temos mais faturamento”, explica o empre-
sário. “Sempre apoiado nas consultorias, mi-
nha empresa não para de crescer”, emenda.

Nome
A mudança no nome e a venda de mais 

produtos não trouxe apenas ganhos finan-
ceiros a Wilton Bastos. Ele revela que o 
novo DNA da marca lhe traz grande satis-
fação pessoal. “Tive muita aceitação por 
parte dos clientes. Todos foram unânimes. 
Recebo elogios pelo layout, a cor e o nome. 
A apresentação do nosso produto e a mar-
ca ficaram mais elitizadas, como eu queria 
apresentar aos clientes.”

Ao receber a marca nova, com as cores e 
o layout, o empreendedor contratou a con-

Vissato Café 
e Complementos
(62) 3294-0185 

e 3941-0182
Rua C-136, Quadra 
563, Lote 20, 111
Jardim América, 

Goiânia (GO)
www.vissato.com.br

TecnoLoGia

sultoria novamente, dessa vez 
para elaborar um website, que 
já está no ar. 

Carreira
O primeiro curso de Wilton 

Bastos no Sebrae Goiás, em 
2006, serviu para lhe mostrar 
que tinha aptidão para o em-
preendedorismo. Ele já trabalha-
va no ramo de café desde os 18 
anos, como empregado, com 
experiências nas áreas comercial 
e técnica. “O curso - que nem 
me lembro o nome - me passou 
o que precisava ouvir, que eu 
tinha potencial para ter o próprio 
negócio.” Em setembro de 2007, 
nasceu a Café Cream, hoje Vis-
sato Café e Complementos. 

Wilton Bastos e Jairo 
Almeida na Vissato 

Café e Complementos




