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REDESIM EM APARECIDA “FELIZ E REALIZADA”
Lançado pela Secult, projeto Goiás 
Criativo funciona como centro 
de inovação, empreendedorismo, 
formação e fomento à cultura goiana.

Em um mês, mais de 70 
microempreendedores individuais já 
conseguiram legalizar as atividades com 
o apoio da Redesim em Aparecida.

Busca pela realização profissional 
e autoconhecimento motivam 
terapeuta a deixar emprego e montar 
o próprio negócio.

TURMA DO PÃO DE QUEIJO
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Talento na cozinha e orientações do Negócio 
a Negócio resultaram na Turma do Pão de 
Queijo, que faz sucesso no Parque das Flores.

FORÇA DO RELACIONAMENTO
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Parceria investe nas rodadas de negócio 
para estimular acesso da MPE às compras 
governamentais e de grandes empresas.

FEIRA SUSTENTÁVEL
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Por meio de projeto de Gestão Ambiental, 
Sebrae neutralizou 29 mil kg de gases do efeito 
estufa emitidos na Feira do Empreendedor.
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Aproximar o empreendedor da inovação e 
mostrar que é possível acessá-la independente 
do porte da empresa. Essas são as principais 
missões do Sebrae Goiás de 13 a 19 de 

outubro, durante a Semana da Inovação. 
Serão 36 eventos em todo o Estado, como 
seminários, palestras, capacitação, clínicas, 
mutirão tecnológico e oficinas. O aplicativo 

Diminuto, criado por Deborah, Isabella 
Gouthier e Lucas Garcia é exemplo de como 
a inovação e tecnologia, aliados a uma boa 
ideia, podem ajudar a alavancar um negócio.

Páginas 14, 15 e 16

Portas abertas para inovação
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INDICADORES 

NESTA EDIÇÃO

UFIR (setembro)
R$ 1,0641

TJLP 
5%

SELIC
11% (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 - > 1,0532 (setembro)

INFLAÇÃO 
IPCA (acumulada 12 meses): 6,51%  

IPC (Segplan-GO) (acumulada 12 meses): 7,49%

POUPANÇA
12 meses - > 6,98%

7

24 Empreendedor investe em programa de 
qualidade total para organizar processos 
produtivos em fazenda

Até 30 de setembro estão abertas 
as inscrições para a 1ª Olimpíada de 
Empreendedorismo

8 Ações desenvolvidas em Goiás para as 
micro e pequenas empresas são referência 
para o País, segundo secretário 

12 Parceria entre o Sebrae Goiás e a Complem 
vai levar o programa Sebraetec aos 
produtores rurais associados à cooperativa

19 Plataforma goiana que auxilia colégios e 
vestibulandos foi apresentada no Salão 
Nacional da Inovação

22

20

 Pet shop 
Vila Felícia inova e 
cria o Dia do Gato. 
Toda quarta-feira, 

bichanos têm 
espaço apenas 

para eles

Botequim 
Mercatto fecha 

parceria com Dona 
Padeira, empresa 
especializada na 

produção de pães 
caseiros
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Revitalização de ruas é mudança cultural

No próximo dia 5 de outu-
bro, não só o destino de Goiás, 
mas como também do Brasil, 
será decidido pelos brasilei-
ros. Por meio do voto, serão 
escolhidos os gestores que vão 
trabalhar pelos eleitores nos 
próximos quatro anos. É uma 
oportunidade ímpar de parti-
cipar da construção do futuro 
do País, de modo democrático. 

Em meio a campanha elei-
toral, os principais temas de 
debate entre os candidatos são 
saúde, educação e segurança 
pública, que vão bem ao en-
contro dos principais anseios 
do povo, segundo pesquisas 
de opinião. No entanto, existe 
um setor que necessita de um 
pouco mais de atenção dos 
presidenciáveis e governa-

doriáveis na campanha, bem 
como dos postulantes às ca-
deiras no Congresso Nacional 
e Assembleia Legislativa: as 
MPE. O assunto políticas pú-
blicas para o desenvolvimento 
das MPE não pode ficar em 
segundo plano. É preciso, ur-
gente, agenda estratégica aos 
pequenos negócios.

O Sebrae, inclusive, pre-
parou um guia personalizado 
com propostas de desenvolvi-
mento econômico e social sus-
tentável, dentro das atribui-
ções do Estado, tendo como 
foco as MPE. A meta do Guia 
do Estado Empreendedor é 
inspirar líderes e gestores pú-
blicos para continuar o traba-
lho de melhoria no ambiente 
favorável aos pequenos negó-

cios, com práticas referenciais 
de gestão.

O Guia tem subsídios para 
que os eleitos possam cons-
truir um programa consis-
tente para a economia, com 
a implementação de políticas 
de fomento ao empreendedo-
rismo. O momento eleitoral 
é mais do que oportuno para 
mostrar aos eleitores, princi-
palmente os empresários de 
micro e pequenas empresas e 
microempreendedores indi-
viduais, a importância de se 
escolher o candidato certo. É 
bom ficar de olho em políti-
cos que defendam políticas 
públicas para as MPE e que 
apresentem características 
empreendedoras em seus pro-
gramas de governo.

A cultura dos shoppings 
não é mais exclusividade das 
metrópoles. Hoje, esses gran-
des centros de compras já es-
tão presentes nas médias e até 
pequenas cidades. Os espaços 
também foram democratizados. 
Públicos das classes A, B, C e 
D frequentam, gastam e se di-
vertem juntos. No entanto, na 
mesma proporção em que cres-
ce o comércio nos shoppings, as 
lojas de ruas perdem clientes. 
Espaços tradicionais que repre-
sentaram a pujança econômica 
do passado podem se tornar 
lembranças. O público mais jo-
vem, tanto no interior, quanto 
na capital, praticamente desco-
nhece esses locais.

Sem consumidores, os co-
merciantes, principalmente os 

proprietários de pequenas e 
médias empresas, deixam de 
investir no negócio, gerando 
menos renda e emprego para 
a região. O Sebrae Goiás, por 
meio do projeto de Revitali-
zação de Espaços Comerciais, 
trabalha, com apoio de pre-
feituras e lojistas, para tentar 
reverter esse cenário. Desde o 
ano passado, as cidades de Ja-
taí, Jaraguá, Porangatu, Mor-
rinhos, Rio Quente e Caldas 
Novas são beneficiadas pelo 
projeto - Goiânia ainda está 
em fase de estudos. 

A meta é trabalhar três pre-
missas para que os clientes re-
tornem às lojas: a gestão do 
negócio, que é parte do Sebrae 
Goiás; o visual, que cabe ao 
empresário - dar cor, luz, uma 

vitrine bonita, por exemplo; e 
o urbanismo, por parte da pre-
feitura, que envolve estacio-
namento, praça mais bonita, 
flores e iluminação para se ter 
mais segurança. Com isso, as 
MPE vão ganhar atratividade e 
competitividade.

Mas o projeto, é bom que 
se diga, é muito mais do que 
alterar o espaço. É rever o 
comportamento empresarial. 
Não é só deixar as lojas e ruas 
mais bonitas. Trata-se de uma 
mudança cultural e de para-
digmas. É fazer com que os 
lojistas e a prefeitura voltem a 
acreditar no negócio. A revi-
talização depende dessa união 
e é esse grupo o protagonista 
dessa mudança. Unindo esfor-
ços, todos têm a ganhar.

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás
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“Queremos aumentar nosso 
capital para atendermos 
mais empreendedores”

H U M B E R T O  T A N N Ú S

ENTREVISTA

Presidente da GoiásFomento desde 1º de julho, o economista Humberto Tannús Júnior garantiu que uma de suas prioridades no cargo é man-

ter e ampliar os empréstimos aos micro e pequenos negócios no Estado. No início de setembro, ele participou de reuniões no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES) e na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Os focos centrais do encontro foram a capitalização da Agência 

de Fomento, apoio a projetos coletivos dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) que atendem a população de baixa renda, fomento associado ao 

Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), ampliação do programa Inova Goiás e possibilidades de parceria entre a GoiásFomento e o BNDES 

para a emissão do cartão BNDES. Na Finep, foi discutida a redução na taxa de juro Inovacred.

Fotos: Divulgação
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H U M B E R T O  T A N N Ú S

Jornal Sebrae - Entre os 
temas a serem abordados no 
Rio de Janeiro foi o apoio às 
APLs pelo BNDES. De que 
forma o Governo do Estado 
busca essa parceria?

Humberto Tannús – O que 
estamos querendo é aumentar 
a nossa capitalização. Nós es-
tivemos com o secretário da 
Fazenda (José Taveira) e cons-
tatamos que o Estado ainda 
tem capacidade de endivida-
mento. Então, o que queremos 
é capitalizar ainda mais a nos-
sa agência para atendermos o 
maior número de empreen-
dedores possível. O BNDES 
já tem essa linha e o que nós 
queremos é atender as pessoas 
de baixa renda por meio dessa 
linha de crédito. Na verdade, 
queremos ampliar a parceria 
com o BNDES e com o BID 
(Banco Interamericano de De-
senvolvimento) também.

O senhor busca a amplia-
ção de crédito para o Progra-
ma Inova Goiás e também 
o fomento ao associado do 
Fundo Garantidor para In-
vestimentos?

Humberto Tannús – O 
Fundo Garantidor para In-
vestimentos é uma linha que 
já existe no BNDES e o que 
queremos é ampliá-la aqui 
em Goiás.  Temos linhas de fi-
nanciamento em outras áreas 
que variam de R$ 5 mil a R$ 
4 milhões. O nosso problema 
é a garantia. Muitas pessoas 
têm dificuldades para encon-
trar um avalista, em ter as ga-
rantias e as avaliações. Esse 
Fundo Garantidor seria uma 
possibilidade maior para am-
pliarmos a oferta de crédito. 
Em relação ao programa do 
Finep, o Inovacred,  quere-
mos ampliar cada vez mais 
as linhas de financiamento.  
Queremos a participação dos 
pequenos empreendedores 
e queremos ser também um 

emissor do cartão do BNDES. 
A agilidade dos processos de 
liberação de crédito é muito 
importante. Nosso objetivo é 
facilitar e agilizar os proces-
sos dos nossos clientes.

Além de investir na 
ampliação de crédito para 
atender os empreendedo-
res, a GoiásFomento busca 
agilidade no andamento dos 
processos?

Humberto Tannús – Esta-
mos buscando internamente 
formas de agilizar o andamen-
to dos processos. Hoje, o pra-
zo de duração  para se finali-
zar um processo é de 30 a 40 
dias e queremos reduzir esse 

prazo drasticamente. O que 
buscamos é dar uma resposta 
mais rápida ao nosso cliente. 
Nossos objetivos centrais são 
ampliar as parcerias com o 
BNDES e dar mais agilidade 
ao andamento dos processos. 
Eu acredito que vamos conse-

guir resultados positivos.

Como será gerir um órgão 
financeiro por período de 
apenas seis meses?

Humberto Tannús – Vamos 
fazer um plano de ação para 
os próximos seis meses, te-

mos que continuar o trabalho 
que vem sendo feito. Algumas 
prioridades da Agência, no 
caso de financiamentos que já 
temos do Produzir, do Fomen-
tar e do Crédito Produtivo. 
Também queremos aumentar 
os financiamentos de fundo, 
para atender feirantes, taxis-
tas e outras áreas da economia 
como um todo. Vamos fazer 
isso nesse período.

A médio e longo prazos 
quais as prioridades?

Humberto Tannús – Nesse 
caso, vamos procurar outras 
instituições financeiras, ou-
tros parceiros, até internacio-
nais, BNDES, Banco do Brasil, 
Caixa, Banco Interamericano 
(BID), Banco Mundial. O Esta-
do de Goiás é forte economi-
camente, então temos que  nos 
preocupar em ampliar as pos-
sibilidades e probabilidades da 
Agência de Fomento para que 
tenha cada vez maior partici-
pação na economia do Estado.

As parcerias com taxistas 
e feirantes vão continuar?

Humberto Tannús – Den-
tro daquilo que é de compe-
tência da Agência, temos que 
procurar agilizar, fortalecer, 
dinamizar todo esse procedi-
mento interno e dar assistên-
cia a essas linhas de crédito 
que estão em andamento.

Como o senhor avalia a 
atuação da GoiásFomento 
na economia goiana, atual-
mente?

Humberto Tannús – Acho 
que ela cumpre bem o seu pa-
pel. Mas não podemos achar 
que é só isso. Vamos tentar 
melhorar tanto internamente, 
dar melhor resposta à popu-
lação e sempre pensando no 
desenvolvimento sustentável 
do nosso Estado. Vamos am-
pliar essa ação a curto, médio 
e longo prazos.

“Estamos buscando 
internamente formas de 
agilizar o andamento dos 
processos. Queremos 
reduzir os prazos”
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O Diminuto é, sem dúvida 
alguma, um aplicativo simples 
que dá gosto de se ler, e regado 
a muita cultura e pensamen-
tos. Parabéns pessoal! 

Paolo Petrelli, via Facebook

Gostei da ideia. Não co-
nhecia o aplicativo Diminuto. 
Muito bom. 

Rafael Barbosa, via Facebook

Parabéns Janaína Oliveira. 

Que essa nova etapa de sua vida  
(montou o próprio negócio, a Te-
rapia Floral e Reiki) seja cheia de 
realizações. Tudo já está dando 
certo!! Torço por você!!  

Bianca Gil, via Facebook

O Sebrae Goiás presta um 
excelente apoio à comunidade 
empreendedora. 

Fernando Aurélio, via Face-
book

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

Empreendedorismo, fôlego novo 
no desenvolvimento de Goiás

Os índices positivos de de-
senvolvimento econômico e 
social alcançados por Goiás 
nas últimas décadas é um dos 
frutos mais preciosos do em-
preendedorismo. Negócios iné-
ditos, que tenham a criativida-
de como matéria-prima, vêm 
contribuindo para que a roda 
da economia goiana gire com 
mais força. Cada vez mais efe-
tiva, a presença do empreende-
dor passou a ocupar a cena e 
se tornou uma força motriz das 
mudanças de Goiás. 

Esta modalidade de inves-
timento ganhou corpo com o 
advento das crises do petróleo e 
da dívida externa brasileira, nas 
décadas de 70 e 80. Explodiu a 
partir da década de 90 com a 
chegada da internet. Com as re-
des sociais e a multiplicidade de 
recursos colocados à disposição 
do mercado, seus efeitos tri-
plicaram. Se antes a obrigação 
de ser criativo impulsionava as 
economias pulverizadas, hoje, 
isso se dá com apelo ainda mais 
próximo. Há um bombardeio de 
condições e oportunidades.

Ser criativo vai ao encontro 
dos apelos da nova sociedade de 
consumo. As tecnologias equi-
pararam o mercado e aproxi-
maram o empreendedor do seu 

William Leyser O`Dwyer 
é secretário de Estado de 

Indústria e Comércio

na gestão. Programa é fruto da 
parceria com a Associação dos 
Jovens Empresários de Goiás, e 
se propôs e está concretizando 
a capacitação de 6,7 mil em-
preendedores cadastrados e 3,7 
empreendedores capacitados 
para a gestão de negócios. 

Os empreendimentos fami-
liares, na área urbana ou rural, 
respondem pela produção e dis-
tribuição de 70% dos produtos 
alimentícios. Só de empréstimos 
concedidos pelo Crédito Produ-
tivo da SIC, de 2004, quando 
foi criado, a agosto de 2014, 
somam-se mais de R$ 78,5 mi-
lhões. É garantia da permanên-
cia das empresas no mercado, 
e também à manutenção dos 
empregos pela capacitação mi-
nistrada como pré-requisito aos 
empréstimos e o acompanha-
mento empresarial. 

Para que o empreendedo-
rismo continue cumprindo seu 
papel de inclusão social e de 
qualificação da mão de obra, 
necessário se faz que os gover-
nos continuem voltando suas 
atenções às camadas sociais de 
base, e elaborando programas 
como o que se faz em Goiás, 
no qual o empreendedorismo é 
uma realidade na parceria para 
o desenvolvimento.

alvo em tempo recorde, abrin-
do-lhe o leque de possibilidades 
de negócios e de sucesso. 

Constituir uma empresa 
ou um negócio é o começo da 
parte mais importante de um 
sonho empresarial. É o meio 
do caminho de quem traça um 
plano com ideal, e consegue 
reunir todos os elementos para 
torná-lo realidade. Constituído 
o negócio, é hora de iniciar uma 
nova caminhada de afirmação, 
que vai transformar o sonho 
em ações para o empreendedor 
e para a sociedade. 

E não é pequena a fatia dos 
empreendedores que transfor-
mam o caráter socioeconômi-
co do mercado por este Brasil 
afora. A massa vem das classes 
média e baixa, que, em Goiás, 
somadas, chegam aos 78% da 
população. São eles que vão à 
luta tocando feiras, produzindo 
na informalidade ou não, inte-
grando a mão de obra desqua-
lificada ou semiqualificada das 
pequenas indústrias, inventan-
do seus próprios negócios de 
acordo com suas intuições e 
possibilidades, e todas as pos-
síveis hipóteses que levem à so-
brevivência por conta própria.

O governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Indústria 

e Comércio (SIC), elaborou e 
implementou diversos progra-
mas de estímulo e incentivo ao 
empreendedorismo e à micro e 
pequena empresa. Alguns, jus-
tamente pelos apelos sociais de 
que se revestem, se sobressaem 
em relação a outros.

É o caso de programas 
como o Crédito Produtivo da 
SIC, criado para atender as 
MPE, inicialmente, mas que 
abriu espaço para os setores 
do empreendedorismo crescen-
te, chegando hoje a níveis ex-
pressivos e altamente positivos. 
São setores de atividades de 
cabeleireiros, bares, papelarias, 
sapatarias, sorveterias, mercea-
rias, carpintarias, marcenarias, 
confecções, indústrias de cos-
méticos, fábricas de alimentos 
congelados, artesãos, floricul-
tura, alimentos em conserva, 
perfumarias, e milhares de ou-
tros segmentos produtivos for-
mais e informais.

Na mesma perspectiva, a 
SIC colocou em execução o 
Minha Primeira Empresa, uma 
linha especial de microcrédi-
to voltado para a capacitação 
do jovem empreendedor na 
abertura e planejamento de 
seu novo negócio, que inclui o 
acompanhamento empresarial 
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Olimpíada Universitária 
desperta jovens para inovação

Até o próximo dia 30 de se-
tembro estão abertas as inscri-
ções (gratuitas) para a 1ª Olim-
píada de Empreendedorismo 
para Universitários Goianos. 
Organizada por incubadoras, 
a competição visa incentivar 
o espírito de inovação entre os 
jovens e estimular a cultura do 
empreendedorismo. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site 
www.oeu.org.br.

A Olimpíada é voltada para 
universitários de cursos supe-
riores de graduação, pós-gra-
duação ou formação tecnológi-
ca, presenciais, semipresenciais 
ou a distância, efetivamente 
matriculados nas instituições 
nas quais as incubadoras de 
empresas realizadoras da Olim-
píada estejam vinculadas. As 
universidades participantes são 
a Federal de Goiás (UFG), de 
Rio Verde (UniRV), Unievangé-
lica, Estadual de Goiás (UEG) e 
Uni-Anhanguera.

Na primeira etapa, as cinco 
melhores ideias de cada incu-
badora serão classificadas. Na 
segunda, após a mentoria, as 
três primeiras serão premiadas 
com o curso Empretec, do Se-
brae Goiás, e com um estágio 
de pré-incubação. Mas apenas 

Ganhador participará 
da Campus Party 
2015, maior evento 
de tecnologia, internet 
e entretenimento 
eletrônico em rede 
do mundo

a vencedora de cada incubado-
ra segue para a fase final. O ga-
nhador participará da Campus 
Party 2015.

ESTÍMULO
Doutor em empreende-

dorismo, o consultor Marcos 
Hashimoto ajudou a divulgar a 
Olimpíada em Goiás por meio 
da palestra “Empreendedoris-
mo como opção de carreira”. 
Ele visitou as cidades de Jataí, 
Rio Verde, Catalão, Anápolis e 
Goiânia e incentivou os uni-
versitários a participarem. 

“Todos nós temos um pro-
pósito de vida, uma missão, a 
vontade de deixar uma marca, 
de fazer a diferença. O caminho 
pode ser o empreendedorismo. 
Empreender é a oportunidade 
de mostrar suas competências, 
a criatividade, a capacidade de 
inovar e os relacionamentos 
para construir algo novo, algo 

diferente, que vai fazer a dife-
rença”, explicou.

O especialista lembrou ain-
da que não é necessário mon-
tar uma empresa para mostrar 
suas habilidades empreende-
doras. “O próprio negócio não 
precisa ser um boteco ou mer-
cearia, mas negócios de alto 
impacto, com alto potencial de 
crescimento. Quem sabe você 
não seja o próximo Steve Jobs 
(fundador da Apple). Muitas 
vezes, nem precisa ter o pró-
prio negócio para se revelar 
empreendedor. Você pode se 
transformar em um executivo 
de alto perfil e comportamen-
to empreendedor, como Marcos 
Ghosn, na Nissan. Tem ainda 
o empreendedorismo social. 
As possibilidades são infinitas. 
Não importa a carreira, você 
sempre precisará da atitude 
empreendedora, do comporta-
mento empreendedor.”

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 7º 
PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO

Estão abertas, até 9 de 
janeiro, as inscrições para a 
7ª edição do Prêmio Sebrae 
de Jornalismo (PSJ), que vai 
reconhecer as melhores ma-
térias veiculadas na imprensa 
brasileira sobre os pequenos 
negócios, em 2014.

Há oportunidades de 
premiação para repórteres, 
fotógrafos e cinegrafistas 
que atuam em jornais, revis-
tas, emissoras de rádio e TV, 
e sites de notícias de todo o 
Brasil. O PSJ reconhecerá tra-
balhos que melhor aborda-
rem os temas do empreen-
dedorismo no Brasil, como o 
Fomento ao empreendedo-
rismo; Cooperação; Encadea-
mento produtivo; Educação 

empreendedora; Gestão, 
Inovação e competitividade; 
Inclusão produtiva; Sustenta-
bilidade; Políticas públicas e 
Legislação.

Além de premiar os au-
tores das reportagens, o Se-
brae faz homenagens aos 
“Jornalistas Parceiros dos Em-
preendedores” com a escolha 
de profissionais da redação 
como editores, pauteiros, 
produtores, chefes de repor-
tagem ou outros profissio-
nais que contribuírem para 
a divulgação do empreende-
dorismo no País.

Poderão concorrer maté-
rias e reportagens veiculadas 
de 1º de janeiro de 2014 a 31 
de dezembro de 2014. 

INSTITUCIONAL
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Ações para MPE em Goiás são referência
Secretário nacional 
elogia tempo curto 
para abertura de 
empresas e diz que 
‘drive thru’ da Juceg 
pode ser espalhado 
pelo País

As ações desenvolvidas em 
Goiás para as micro e pequenas 
empresas são referência para o 
País. A avaliação foi feita pelo 
assistente da Secretaria Nacio-
nal das Micro e Pequenas Em-
presas, Marcelo Pacheco Bar-
ros, que esteve na abertura da 
9ª Reunião Ordinária do Fórum 
Estadual das MPE, no Centro 
de Convenções de Goiânia. A 
reunião foi presidida pelo se-
cretário de Indústria e Comér-
cio, William O’Dwyer.

Barros afirmou que um em-
preendedor leva, em média, 
107 dias para abrir uma empre-
sa no Brasil, segundo pesquisa 
do Banco Mundial, enquanto 
que em Goiás esse prazo está 
bem abaixo da média nacional. 
Segundo ele, a ideia do drive 
thru, em que contadores, em-
presários e usuários podem en-
tregar documentos de abertura 
da empresa, sem sair do carro, 
lançado pela Juceg, em junho 
deste ano, em Goiânia, pode 
ser “espalhada por todo País”.

O’Dwyer destacou que o 
apoio às MPE é um dos eixos 
estratégicos de desenvolvi-
mento econômico do Estado. O 
secretário ainda apresentou os 
resultados junto ao segmento. 

Desde 2011, R$ 39,2 mi-
lhões foram destinados em 
2.536 linhas concedidas para 
as micro e pequenas em-
presas que apostam no em-

preendedorismo. Os emprés-
timos foram realizados junto 
ao programa Crédito Produ-
tivo da SIC. “Esses aportes 
foram responsáveis por mais 
de seis mil empregos gerados 
e pela capacitação de 43.037 
empresários.”

REDESIM
Para melhorar o ambiente 

de negócios das micro e pe-
quenas empresas em Goiás, 
O’Dwyer pediu apoio das pre-
feituras goianas para a im-
plantação do Redesim – pro-
grama que tem por objetivo o 
fim da burocracia na abertura 
e fechamento de empresas. 
“Queremos que empresários 
de todo o Estado encontrem 
condições facilitadoras para 
seus negócios.”

Carolina Cassimiro

Lançado pela Junta Comercial em junho deste ano, o sistema drive thru agiliza a abertura de empresas, sem precisar descer do carro

CONSULTA NO SITE APONTA EMPRESAS 
REGISTRADAS POR NÚMERO DO CPF

A Junta Comercial do Es-
tado de Goiás (Juceg) passou 
a disponibilizar pela internet 
(http://servicos.juceg.go.gov.
br/consulta-participacoes) a 
consulta via CPF para que o 
portador do documento veri-
fique se há empresas registra-
das em seu nome. Segundo o 
gerente de Registro Mercantil 
da Juceg, José Oscar Alves, a 
intenção é possibilitar que as 
pessoas saibam se foram víti-
mas de fraude. 

A ferramenta on-line faci-
lita a vida dos usuários, que 

antes precisavam se deslocar 
até um posto de atendimen-
to da Junta e pagar por uma 
taxa de certidão para ter 
acesso às informações. “Hoje, 
basta que o usuário entre no 
site da Juceg e digite o nú-
mero do CPF em um campo 
solicitado e automaticamen-
te o sistema informará se há 
empresas registradas em seu 
nome, quantas são e qual 
a situação delas – se estão 
ativas, canceladas ou extin-
tas – além do tipo jurídico”, 
acrescenta.

Segundo dados da Serasa 
Experian, de janeiro a julho 
de 2014 foram detectadas 
mais de 1,2 milhão de ten-
tativas de fraude no Brasil, 
utilizando indevidamente o 
número do CPF no mercado 
financeiro. Muitas pessoas 
só acabam descobrindo que 
foram vítimas desse tipo de 
estelionato, como destaca 
José Oscar, quando vão fa-
zer algum financiamento ou 
cadastro para obter crédito e 
percebem que estão com os 
nomes negativados.

PARCERIAS
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Goiás Criativo é centro de inovação, 
empreendedorismo, formação e fomento

Lançado no final de agosto, 
o projeto Goiás Criativo fun-
ciona em Goiânia como centro 
de inovação, empreendedoris-
mo, formação, fomento e pro-
moção de cultura. Trata-se de 
espaço de convívio e interação 
multisetorial entre empreen-
dedores criativos e multinsti-
tucional, que reúne governos, 
bancos, universidades, sistemas 
e sociedade civil, promovendo 
o compartilhamento de expe-
riências e fortalecimento de re-
des e coletivos. 

Desenvolvido dentro do 
programa Incubadoras Brasil 
Criativo, o Goiás Criativo tem 
como objetivo ofertar aos agen-
tes culturais cursos e consulto-
rias, planejamento estratégico, 
assessoria contábil, jurídica e 
de comunicação, marketing, 
elaboração de projetos, capta-
ção de recursos e acompanha-
mento contínuo. Denominado 
de incubadora, o Goiás Criativo 
sedia balcões de crédito, forma-
lização, formação técnica e rea-
lização de cursos.

“O Goiás Criativo é um 
projeto que visa promover a 
articulação e a aproximação 
de agentes culturais e garantir 
visibilidade a tudo que é feito 

Secretário executivo Décio Coutinho (d) durante lançamento do projeto Goiás Criativo pela Secult

Projeto dá 
visibilidade 
à cultura 
goiana

EMPREGOS EM ALTA

Marina Adorjan

SERVIÇOS

Economia Criativa reú-
ne em torno de 20 setores 
da nova economia – que 
são os que mais crescem e 
geram emprego no mun-
do, atualmente, baseada 
num processo criativo e 
de inovação que agrega 
valor a produtos e servi-
ços, gerando riqueza cul-
tural e econômica.

O programa conta com 

investimento de R$ 40 mi-
lhões para todo o País e 
tem como princípios nor-
teadores a diversidade 
cultural e inclusão social. 
A Rede Incubadoras Brasil 
Criativo visa potencializar 
os empreendimentos nes-
ses setores, posicionando a 
cultura como um dos prin-
cipais eixos estratégicos de 
desenvolvimento do País.

e produzido na cultura goiana, 
fomentando ideias na economia 
criativa”, resume o superinten-
dente executivo da Secretaria 
de Estado da Cultura de Goiás 
(Secult), Décio Coutinho.

Em setembro, o Goiás Cria-
tivo realizou três palestras so-
bre artesanato, pela primeira 
edição do projeto Conexões 
Criativas. A ideia era promover 
a interação de representantes 
dos diversos setores da eco-
nomia criativa, possibilitando 
a construção de parcerias e a 
identificação de demandas e 
alternativas produtivas especí-
ficas para cada setor.

São parceiros do programa, 
dentre outras instituições, o 
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio; Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação; Ministério da Edu-
cação, Ministério do Turismo; 
as secretarias estaduais e muni-
cipais de Cultura, secretarias de 
Desenvolvimento Econômico, 
Sebrae, Senac, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, uni-
versidades.

A Rede Incubadoras Brasil 
Criativo está presente em 13 
Estados: Acre, Bahia, Ceará, 
Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal. 

Goiás Criativo ofertará aos 
agentes culturais cursos e 
consultorias, planejamento 
estratégico, assessoria 
contábil e jurídica
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Redesim agiliza formalização 
de empresas em Aparecida

Em um mês, 
mais de 70 
microempreendedores 
individuais já 
conseguiram 
legalizar as atividades

Arnaldo da Silva: “O sonho é abrir o seu próprio negócio. Tenho certeza de que estou no caminho certo”

Há três meses, Arnaldo da 
Silva Paulo realizou o sonho 
de abrir a primeira empresa. 
Ele, que trabalhava como em-
pregado em uma granja, agora 
é dono de distribuidora de be-
bidas no Bairro Independência, 
em Aparecida de Goiânia (re-
gião Metropolitana da capital). 

O negócio já está devidamen-
te formalizado, o que foi fei-
to com rapidez graças à Rede 
Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (Rede-
sim), ao qual o município ago-
ra está integrado.

A Redesim é um sistema in-
tegrado que permite a abertura, 
fechamento, alteração e lega-
lização de empresas em todas 
as juntas comerciais do País, 
simplificando procedimentos 
e diminuindo a burocracia ao 
mínimo necessário. Assim, 
a abertura de uma empresa 
pode ser feita em, no máximo, 

cinco dias - a média nacional 
ultrapassa os 100 dias. Isso é 
possível porque a Rede integra 
todos os processos dos órgãos 
e entidades responsáveis pelo 
registro, inscrição, alteração e 
baixa das empresas, por meio 
de uma única entrada de da-
dos e de documentos, acessada 
via internet.

No início do ano, o sistema 
foi implantado nas cidades de 
Goiânia, Trindade, Aparecida 
e Rio Verde. O Sebrae Goiás 
atuou intensamente para que a 
Redesim se tornasse realidade 
no Estado, principalmente de-
pois da experiência de sucesso 

do Vapt Vupt Empresarial, que 
proporcionou a redução no 
tempo para abertura de uma 
empresa de 120 dias para 45. 
Com a Redesim Goiás, esse 
tempo caiu mais ainda e, hoje, 
uma empresa pode ser aberta 
em até 48 horas. Em Apare-
cida, a rede funciona efeti-
vamente na Agência Sebrae 
há cerca de um mês e já agi-
lizou mais de 70 cadastros de 
microempreendedores indivi-
duais. O sistema também fun-
ciona nos órgãos da prefeitura.

Segundo o responsável 
pela unidade Sebrae de Apa-
recida, Joubert Amado Came-

M E I

GERENCIAMENTO DO NEGÓCIO

Além de auxiliar no re-
gistro da empresa por meio 
da Redesim, o Sebrae tam-
bém orienta o empreen-
dedor em todas as outras 
etapas para a abertura e 
o gerenciamento do ne-
gócio. “O nosso objetivo 
é também capacitar es-
sas pessoas para que elas 
entrem no mercado mais 
preparadas, com mais vi-
são empresarial,” afirma 
Joubert Amado Camelo, 
responsável pela Agência 
Sebrae Aparecida. Ele res-
salta o programa Negócio a 
Negócio, por meio do qual 
agentes de orientação visi-
tam as empresas nos bair-
ros. “Assim, os agentes têm 
condições de capacitar es-

ses novos empresários para 
que esses possam desen-
volver ações também para 
que a empresa cresça.”

Para o agora empresário 
Arnaldo da Silva, o apoio 
do Sebrae Goiás tem sido 
fundamental na abertura 
e gerência de seu negó-
cio. Com a Redesim, ele 
pôde legalizar tudo de for-
ma mais barata e rápida e, 
além disso, está pensando 
em fazer alguns dos cursos 
oferecidos pela instituição 
para estar mais preparado 
para gerenciar sua empre-
sa. “O sonho de todo mun-
do é conseguir abrir o seu 
próprio negócio e agora 
tenho certeza de que estou 
no caminho certo.”

Silvio Simões

Agência Sebrae 
Aparecida de Goiânia 
(62) 3545-6583
Av. Presidente João 
Goulart, Qd. 2, Lts. 
8/23, salas 42B/43B, 
Residencial Maria Luiza, 
Galeria Ária, Aparecida 
de Goiânia (GO) 

SERVIÇO

ATENDIMENTO

lo, a tendência é de que esse 
número aumente à medida em 
que as pessoas se informam 
sobre a Redesim.



SETEMBRO/2014

11

JORNAL SEBRAE

Fotos: Silvio Simões e Edmar Wellington

R E V I T A L I Z A Ç Ã O

Mudar para competir com força
Em parceria com 
prefeituras e lojistas, 
projeto qualifica 
espaços comerciais 
em ruas e avenidas 
no interior

Alterar o conceito de es-
paços comerciais localizados 
em ruas e avenidas de Goiás 
é uma das principais missões 
de um projeto de revitalização 
realizado desde o ano passado 
pelo Sebrae em parceria com 
prefeituras e lojistas. Seis mu-
nicípios já são beneficiados: 
Jataí, Jaraguá, Porangatu, 
Morrinhos, Rio Quente e Cal-
das Novas. A mudança visa 
gerar atratividade e competiti-
vidade aos pequenos negócios.

Gerente setorial de Co-
mércio do Sebrae Goiás, João 
Bosco Gouthier explica que o 
projeto Revitalização de Es-
paços Comerciais está em fase 
de amadurecimento. “Não é 
uma ação imediata. Modificar 
o conceito de cultura, respei-
tando a história local, requer 
investimentos e esforços con-
juntos. Estamos pegando es-
paços que estavam parados, 
com empreendedores des-
crentes, para tentar, por meio 
de uma revitalização, fazer 
com que eles voltem a dar re-
sultados comerciais.”

REPAGINAÇÃO
Bosco lembra que as ruas 

e avenidas de comércio no 
interior do Estado são ricas 
em atrativos para os clientes, 
mas mal aproveitadas. A re-
paginação, explica o gerente, 
é fazer com que as micro e pe-
quenas empresas tenham me-
lhores condições de competir, De cima para baixo, ruas de comércio em Caldas Novas, Jataí e Porangatu: projeto está em andamento

COMÉRCIO

principalmente, com lojas de 
shoppings. “A concorrência 
do shopping é muito for-
te. Eles oferecem, num lugar 
só, segurança, alimentação, 
diversão e estacionamento, 
tudo muito limpo e arruma-
do. Mas cobram um pouco a 
mais por isso. Nas ruas tam-
bém é possível oferecer isso, e 
sem cobrar a mais.”

Para chegar ao resulta-
do de shopping, Bosco conta 
que é necessário juntar três 
áreas: a gestão do negócio, 
que é parte do Sebrae Goiás; 
o visual, que cabe ao empre-
sário - dar cor, luz, uma vitri-
ne bonita, por exemplo; e o 
urbanismo, por parte da pre-
feitura, que envolve estacio-
namento, praça mais bonita, 
flores e iluminação para se 
ter mais segurança. 

“A questão não é tirar pú-
blico do shopping ou vice-
-versa. Não existe essa ba-
talha. Há espaço para todos. 
Não podemos é deixar que as 
micro e pequenas empresas 
de rua fiquem sem mercado. 
Elas representam uma parce-
la muito grande da economia, 
principalmente nos municí-
pios menores.”

PLANEJAMENTO 
Antes de começar o proje-

to, foi realizado planejamen-
to para definir a vocação do 
lugar e respeitá-la. No plano 
constou ainda infraestrutura, 
políticas públicas, manuten-
ção, preservação e identida-
de visual. “O projeto é muito 
mais do que rever o espaço. É 
rever o comportamento em-
presarial. Não é só deixar o 
espaço mais bonito. Trata-se 
de uma mudança cultural e de 
paradigmas”, declara. 



12

SETEMBRO/2014JORNAL SEBRAE

T E C N O L O G I A

Parceria entre o Sebrae 
Goiás e a Cooperativa Mis-
ta dos Produtores de Leite de 
Morrinhos (Complem) vai levar 
o programa Sebraetec para os 
produtores rurais associados 
à cooperativa. O principal ob-
jetivo do projeto é melhorar a 
produção e, consequentemente, 
a qualidade do leite. O acordo 
foi firmado em agosto, durante 
a Feira Tecnoleite, em Morri-
nhos (a 125 km de Goiânia), e 
as consultorias devem começar 
efetivamente em outubro.

Para o gestor da Regional 
Sul do Sebrae Goiás, Amarildo 
Vieira, ajudando a alavancar a 
qualidade do leite, a instituição 
contribui também com o cresci-
mento da qualidade de vida dos 
associados que, mais qualifica-
dos, podem ser melhor remu-
nerados futuramente. O projeto 
vai funcionar por meio de con-
sultorias, disponíveis a todos os 
cooperados da Complem - mais 
de quatro mil. Segundo Ama-
rildo, a expectativa é a de que, 
inicialmente, pelo menos 200 
cooperados sejam beneficiados.

INOVAÇÃO
O Sebraetec é um programa 

que tem como principal objeti-
vo levar inovação para dentro 
do pequeno negócio por meio 
da aproximação entre o em-
preendedor e os prestadores 
de serviços tecnológicos. Entre 
os benefícios do programa es-
tão consultoria para identificar 
as necessidades e prioridades, 
acompanhamento para assegu-
rar melhores resultados e ga-
rantia de melhor relação custo-

-benefício do investimento em 
inovação e tecnologia. 

Segundo o representante da 
LAC Consultoria, credenciada 
ao Sebraetec, Lomanto Moraes, 
a produção na fazenda leiteira 
tem como características a di-
versidade de procedimentos, a 
heterogeneidade de sistemas e 
diferentes escalas de produção. 
“Todos esses elos da cadeia pro-
dutiva do leite devem se mobi-
lizar para atender as novas de-
mandas do mercado.” 

Pensando nisso, a parceria 
disponibiliza aos cooperados a 
oportunidade de receberem cer-
tificado do programa Boas Prá-
ticas na Fazenda, que garante 
a cada propriedade o reconhe-
cimento pelos procedimentos 
adequados praticados e a con-
sultoria para que alcance os 
melhores índices de qualidade, 
segurança e sustentabilidade.

O foco da consultoria é au-
xiliar os produtores no enfren-
tamento aos desafios pertinen-
tes à atividade, como a saúde 
da glândula mamária (mastite), 
a qualidade microbiológica do 
leite (CBT), as ocorrências de 
inibitórios e a qualificação da 
mão de obra, entre outros. 

Parceria para melhorar 
qualidade do leite

Programa Sebraetec 
beneficiará 
produtores rurais 
da região de 
Morrinhos, associados 
à Complem

AGRONEGÓCIO

SERVIÇO

Regional Sul do Sebrae 
Goiás: (64) 3454-0150
Praça Mestre Orlando, 
esq. com Pedro Branco de 
Souza, Qd. 12, 452, Centro, 
Caldas Novas (GO)

Foco da consultoria é auxiliar produtores no enfrentamento de desafios pertinentes à atividade leiteira

Divulgação
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E M B A L A G E N S

Empresa goiana mostra 
inovações na 9ª Ffatia
Uma das novidades 
será o sistema 
de rotulagem 
automático, que 
garante velocidade de 
produção e redução 
de custos

O mercado de embalagens e 
rótulos será representado na 9ª 
edição da Feira de Fornecedo-
res e Atualização Tecnológica 
da Indústria de Alimentação 
(Ffatia), que será realizada 
entre os dias 28 e 31 de outu-
bro, no Centro de Convenções 
de Goiânia. Empresa genui-
namente goiana, a GO Print 
apresentará aos visitantes no-
vidades, como os sistemas de 
rotulagem automáticos, que 
garantem velocidade de pro-
dução e diminuição de custos 
com menores perdas. 

“O mercado vem deman-
dando a troca de equipamen-
tos obsoletos por mais moder-
nos com maior produtividade. 
Esse aumento no volume de 
nossos clientes faz com que 
tenha que se investir também 
em aplicadoras automáticas de 
rótulos para dar continuida-
de no aumento das linhas de 
produção”, explica o diretor da 
empresa, Raphael Abbate. 

A GO Print trabalha com 
Rótulos Termoencolhíveis 
(sleeves), autoadesivos, in 
mould, alumínio farmacêutico, 
lacres e rótulos bula. A empre-
sa foi fundada com o intuito 
de atender a todo o mercado 
Centro-Oeste e Nordeste do 
Brasil. Por isso, está localiza-

Máquina confecciona rótulos dentro da GO Print, genuinamente goiana e que participará da 9ª Ffatia

Equipamentos de última geração garantem maior produtividade com menores custos para a GO Print

Fotos: Divulgação

Ffatia – Feira de 
Fornecedores e 
Atualização Tecnológica 
da Indústria de 
Alimentação 
Data: 28 a 31 de outubro 
Horário: das 14h às 21h  
Local: Centro de 
Convenções de Goiânia 
(GO)

SERVIÇO

da em Aparecida de Goiânia. 
Segundo Raphael Abbate, a 
sigla “GO” representa o Estado 
de Goiás, e também a palavra 
“GO”, em inglês, dá o sentido 
de ir, de progresso. 

O parque gráfico se estabe-
lece em área de 3,5 mil metros 
quadrados e conta com equi-
pamentos da melhor tecno-
logia disponível no mercado 
global, seguindo os exigentes 
padrões de arquitetura susten-
tável e procedimentos de boas 
práticas de fabricação. Segun-
do o diretor, os grandes dife-
renciais da empresa são quali-
dade e atendimento, utilização 
dos melhores recursos globais 
do segmento gráfico - desde as 
impressoras e insumos até os 
operadores - e a equipe comer-
cial, altamente capacitada.

MERCADO
A embalagem é componen-

te obrigatório e decisivo para 
o sucesso comercial de pra-
ticamente todos os produtos  
alimentícios. Para se mensurar 
a importância, o setor movi-
menta mundialmente mais de 
US$ 500 bilhões, representan-
do, dentre 1% e 2,5% do PIB 
de cada país. No Brasil, essa 
movimentação atualmente é 
de R$ 47 bilhões e gera mais 
de 200 mil postos de empre-
go diretos e formais. Os dados 
são da Associação Brasileira de 
Embalagem (Abre).
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Soluções mostram caminho 
para a competitividade
De 13 a 19 de outubro, ações 
diversificadas do Sebrae em todo o Estado 
vão aproximar o empreendedor da inovação

Aproximar o empreendedor 
da inovação e mostrar que é 
possível acessá-la independen-
te do porte da empresa. Essas 
são as principais missões do 
Sebrae Goiás de 13 a 19 de 
outubro, durante a Semana da 
Inovação. Serão 36 eventos di-
versificados em todo o Estado, 
como seminários, palestras, ca-
pacitação tecnológica, clínica 
tecnológica, mutirão tecnológi-
co e oficinas.

“Vamos sensibilizar as em-
presas sobre a importância de 
se inovar, tanto nos processos 
quanto nos produtos. O Sebrae 
tem uma infinidade de soluções 
que mostram ao empreendedor 
da micro e pequena empresa os 
melhores caminhos para alcan-
çar a competitividade”, destaca 
Elaine Moura, gerente da Uni-
dade de Inovação e Competiti-
vidade do Sebrae Goiás.

A Semana da Inovação 
mostrará novidades ao cliente 
Sebrae. O mutirão tecnológico, 
por exemplo, será uma rodada 
de soluções Sebraetec. Empre-
sas credenciadas ao programa 
vão apresentar aos empreende-
dores suas soluções, de acordo 
com as principais demandas do 
município visitado. 

Em Ceres e Jaraguá, por 
exemplo, reconhecidos polos de 
saúde e confecções, os creden-
ciados vão falar sobre identida-

de visual, design de processos, 
e-commerce e design de am-
bientes. Em Caçu e Rio Verde, 
os temas serão design, geren-
ciamento de resíduos sólidos, 5 
menos que são mais, eficiência 
energética, alimento seguro 
(ABF) e melhoria de processos.

“É uma programação feita 
em acordo com os pedidos das 
Regionais do Sebrae Goiás. Va-
mos levar as melhores soluções 
aos empreendedores, de modo 
a alcançar grandes, pequenos 
e médios municípios”, expli-
ca Rodson Marden Witovicz, 
coordenador de Inovação do 
Sebrae Goiás.

16X16
Outra novidade será o 

evento 16x16 Empreendedo-
rismo e Gestão, organizado 
pela Escola de Criatividade do 
Paraná.  Oito empresários de 
destaque, ligados a áreas va-
riadas, terão 16 minutos para 
contar experiências marcan-
tes de criatividade ou de re-
solução de problemas em seus 
negócios, de forma inovadora. 
As histórias serão intercaladas 
com momentos lúdicos.

“São histórias que vão ins-
pirar inovação e criatividade 
em outras empresas”, garante 
Mara Cristina Machado Lima, 
analista do Núcleo Consultoria 
e Sebraetec do Sebrae Goiás.

SEMINÁRIOS
Administrador de empre-

sas e especialista em vendas, 
Eduardo Tevah vai ajudar os 
empreendedores a melhora-
rem as vendas no Natal, a data 
mais esperada do ano pelos 
comerciantes. O empresário 
vai ministrar a palestra “Ino-
vando suas vendas para o Na-
tal” nas cidades de Aparecida 
de Goiânia, Trindade, Senador 
Canedo e Inhumas.

“O Natal é oportunidade de 
conquistar um novo cliente, 
porque se ele tiver uma expe-
riência de compra gratifican-
te, se sair de lá dizendo ‘poxa 
vida, que loja legal’, pode ter 
certeza que em fevereiro, mar-
ço, estará lá de novo”, explica. 
Para alcançar o objetivo, Te-
vah, dentre outras dicas, fala-
rá sobre o vínculo vendedor e 
cliente. “O grande desafio do 
varejo é criar vínculo com o 
cliente. Venda mudou. Não é 
mais transação, é relação.”

Consultor do Facebook, Ju-
liano Kimura vai ministrar a 
palestra “Facebook Empresa-
rial” nas cidades de Luziânia e 
Valparaíso, no Entorno do DF. 
Ele vai mostrar que a rede so-
cial não é voltada apenas para 
contar histórias pessoais, mas 
também para as empresas. “Fa-
cebook é uma das ferramentas 
mais efetivas de marketing di-
gital do mundo, justamente por 
trazer resultados com baixo in-
vestimento. E isso não só para 
as grandes empresas, mas tam-
bém para as pequenas.” Consultor do Facebook Juliano Kimura: palestras no Entorno do DF

Administrador de empresas e empresário Eduardo Tevah
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Edmar Wellington

André Saddi
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Aplicativo é sinônimo de inovação
Inovação e tecnologia são os 

caminhos para que os empreen-
dedores consigam alavancar os 
negócios, sejam eles pequenos, 
médios ou grandes. Uma boa 
ideia de negócio, necessariamen-
te, precisa dessas duas ferramen-
tas para alcançar o sucesso. E o 
aplicativo Diminuto, desenvol-
vido por três jovens goianos, é 
exemplo dessa união.

O Diminuto é uma startup 
goiana que nasceu do empreen-
dedorismo da jornalista Déborah 
Gouthier, de 24 anos, do enge-
nheiro de computação Lucas 
Garcia, 24, e da designer gráfica 
Isabella Gouthier, 27. Trata-se de 
um aplicativo de leitura e escri-
ta colaborativa de minicontos, 
que é o passatempo ideal para 
aqueles minutos ociosos da fila 
do supermercado ou enquanto 
espera alguém.

Na prática, o Diminuto ofere-
ce uma opção de leitura e cultu-
ra mobile e criativa. E mais: que 
cabe no seu tempo. O download 
é gratuito e o usuário só precisa 
realizar um rápido cadastro para 
começar a ler. A startup existe 
desde janeiro, para produção, e 
o aplicativo foi lançado no dia 
6 de setembro. Nesse curto espa-
ço de tempo já são mais de 300 
pessoas cadastradas na platafor-
ma e 200 minicontos submetidos 
à curadoria de Déborah, que, por 
sinal, também é escritora.

No Diminuto, o usuário en-
contra dezenas de contos curtos, 
de diferentes estilos e temáticas, 
escritos por diversos autores e 
que também podem ser “favori-
tados” e compartilhados com os 
amigos. Quem gosta de escrever 
tem a opção de se arriscar em 
contos de até 750 caracteres.

Silvio Simões

JORNAL SEBRAE

Jovens Déborah, Isabella e Lucas, criadores do aplicativo Diminuto

SETEMBRO/2014

LEIA ONDE ESTIVER
“A proposta do aplica-

tivo é sobretudo incenti-
var a leitura e a produção 
literária”, explica Déborah. 
Ela cita o “Lendo pelo Ce-
lular”, relatório da Organi-
zação das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco) sobre 
a leitura por meio de dispo-
sitivos móveis. Segundo o 
documento, esses disposi-
tivos podem ajudar as pes-
soas a desenvolver, manter 
e melhorar suas competên-

cias de alfabetização.
O Diminuto obteve R$ 

30 mil do Fundo de Arte e 
Cultura de Goiás, dinheiro 
esse que ainda não foi libe-
rado. Mas Déborah, Lucas e 
Isabella não esperaram para 
colocar o aplicativo para 
funcionar. “Queremos que 
ele seja acessado tanto por 
quem já é aficionado por 
leitura quanto àqueles que 
nem se reconhecem como 
leitores. E já temos casos de 
encantamento pra contar”, 
comemora a jornalista.

Outro atrativo é que o 
leitor pode se inspirar e 
escrever o seu próprio mi-
niconto. A princípio, quem 
faz a curadoria é a própria 
Déborah. Mas é certo que 
em breve será necessária 
comissão para aprovar os 
textos que vão compor o 
banco de dados do aplica-
tivo com diferentes temá-
ticas e linguagens. “Nosso 
cuidado é garantir padrão 
mínimo de qualidade e não 
publicar nada ofensivo ou 
preconceituoso”, assinala.
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CIDADE EVENTO TEMA LOCAL DATA HORA

Senador Canedo Seminário Inovando suas vendas para o Natal, por 
Eduardo Tevah

Espaço Fama: Rua Bernado Elis, Qd. APM 10, módulo – 1, Jardim Canedo 1
Inscrições e informações:  Agência Sebrae Senador Canedo: (62) 3532-2403 13/out 19h30

Trindade Seminário Inovando suas vendas para o Natal, por 
Eduardo Tevah

Faculdade e Colégio Aphonsiano: Av. Manoel Monteiro, nº 55, Bairro Santuário  
Inscrições e informações: Casa do Empreendedor: (62) 3506-7022 14/out 19h30

Inhumas Seminário Inovando suas vendas para o Natal, por 
Eduardo Tevah

Fábrica de Festas: Rua Elpídio Luiz Brandão, nº 321, Centro
Inscrições e informações: CDL Inhumas: (62) 3511-1616 15/out 19h30

Aparecida de Goiânia Seminário Inovando suas vendas para o Natal, 
por Eduardo Tevah

Unidade Integrada Sesi/Senai Aparecida de Goiânia: Rua dos Pirineus, Qd. 1, Lt. 1, Residencial 
Village Garavelo (próximo ao Fórum e Polícia Civil) - Inscrições e informações: Agência Sebrae 
Aparecida de Goiânia: (62) 3545-6582 / 3545-6583     

22/out 19h30

Goiânia Capacitação Tecnológica Inovação em Design como diferencial com-
petitivo para empresas

Goiás Criativo: Edifício Parthenon Center, Rua 4, nº 515, Qd. 01-10, 1º andar, Centro  
Inscrições e informações: 0800 570 0800 14/out 8h - 12h

Goiânia Capacitação Tecnológica Segurança alimentar Goiás Criativo: Edifício Parthenon Center, Rua 4, nº 515, Qd. 01-10, 1º andar, Centro  
Inscrições e informações: 0800 570 0801 15/out 8h - 12h

Goiânia Capacitação Tecnológica Design e Layout de Interiores Goiás Criativo: Edifício Parthenon Center, Rua 4, nº 515, Qd. 01-10, 1º andar, Centro 
Inscrições e informações: 0800 570 0802 16/out 8h - 12h

Goiânia Clínicas Tecnológicas A importância da internet para pequenos 
negócios

Goiás Criativo: Edifício Parthenon Center, Rua 4, nº 515, Qd. 01-10, 1º andar, Centro  
Inscrições e informações: 0800 570 0803 16/out 18h - 22h

Goiânia 16x16 Empreendedorismo e Gestão Auditório do Sebrae 16/out 16h - 21h

Inhumas Clínicas Tecnológicas Como tornar sua loja mais atrativa para o 
cliente

Agência Sebrae - Rua Elpídio Luiz Brandão, nº 321, Centro 
Inscrições e Informações: CDL Inhumas - (62) 3511-1616

13/out 8h - 12h
13/out 18h - 22h
14/out 8h - 12h
14/out 18h - 22h

Inhumas Capacitação Tecnológica Inovação em design como diferencial compe-
titivo para empresas

Agência Sebrae - Rua Elpídio Luiz Brandão, nº 321, Centro
Inscrições e informações: CDL Inhumas: (62) 3511-1616 15/out 8h - 12h

Inhumas Capacitação Tecnológica Inovação em design como diferencial compe-
titivo para empresas

Agência Sebrae - Rua Elpídio Luiz Brandão, nº 321, Centro 
Inscrições e informações: CDL Inhumas: (62) 3511-1616 15/out 18h - 22h

Trindade Clínicas Tecnológicas Como tornar sua loja mais atrativa para o 
cliente

Casa do Empreendedor - Rua Eugênio, nº 230, Centro  
Inscrições e Informações: (62) 3506-7022

21/out
21/out
22/out
22/out

8h - 12h
18h - 22h
8h - 12h

18h - 22h

Anápolis Rodada Sebraetec
Melhoria de Processos / Eficiência Energética 
/ Identidade Visua / Lay-out / Marketing 
Digital

Auditório do Sebrae em Anápolis: Av. Minas Gerais, 135, Setor Jundiaí / 
Inscrições e informações: (62) 3329-2300 17/out 08h30 as 12h

Iporá Palestra Como aumentar seus lucros Inovando, por 
Daniel Bizon

Auditório do Instituto Federal Goiano - Avenida Oeste, s/n, Bairro Santa Catarina  
Inscrições e Informações: CDL Iporá: (64) 3674-1322 15/out 19h30

Mambaí Palestra
Inovação, cooperação  e criatividade para o 
desenvolvimento do Turismo, por Karina de 
Farias Zapata

Centro Recreativo Canadá - Avenida Goiás, s/n, Centro / Inscrições e informações: (62) 3484-1251 
(Prefeitura de Mambaí) ou (62) 3481-9300 (Escritório do Sebrae em Posse) 13/out 19h

Corumbaíba Palestra Inovando para vender mais, por Flávio Ro-
sário

Rua Catalão, 31, Bairro Vila Nova
Informações e Inscrições: CDL (64) 3447-1806 cdldecorumbaiba@hotmail.com 16/out 19h

Ceres Rodada Sebraetec Identidade Visual / Design de Processos / 
E-commerce / Design de Ambientes

Auditório  da ACICER - Avenida Brasil, nº 703, Centro
Inscrições e informações: (62) 3307-3862 14/out 19h - 22h30

Jaraguá Rodada Sebraetec Identidade Visual / Design de Processos / 
E-commerce / Design de Ambientes

Agência Sebrae - Rua Riantes Gomes de Souza, s/n, Jardim das Vivendas, BR-153 
Inscrições e informações: (62) 3326-5948 e 3326-3737 16/out 19h - 22h30

Vianópolis Seminário de Inovação Inovação Radical e as grandes oportunidades 
para as PMEs, por Gil Giardelli Barraca de festas da Igreja Católica - Rua Felismino Viana, 255, Centro, Vianópolis 14/out 19h

Luziânia Seminário Facebook Empresarial, por Juliano Kimura Centro de Convenções e Cultura- Praça Nirson Carneiro Lobo 
Inscrições e Informações: (61) 3601-5300 15/out 19h

Valparaíso Seminário Facebook Empresarial, por Juliano Kimura Auditório da Faculdade Facesa:  Rua Acre, 17/18, Quadra 2, Chácaras Anhanguera 16/out 19h
Valparaíso Rodada Sebraetec Processos, Eficiência Energética, Layout e 

Identidade Visual
Agência Sebrae - Rua 3, Q. 7, L. B, Galpão 4, Anexo 3, Parque Rio Branco, no Valparaíso II 15/out 9h - 12h

Luziânia Rodada Sebraetec Agência Sebrae - Praça da Matriz, 88, Ed. Tamboril Center Empresarial, 3º andar - Centro 16/out 9h - 12h

Jataí Seminário Inovação e Desenvolvimento Social, por 
Juliana Proserpio

Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia:  Avenida 31 de Maio, nº 730, Setor 
Epaminondas / Inscrições e informações: (64) 3606-1800 13/out 19h30

Jataí Seminário Políticas públicas estaduais aplicadas ao 
desenvolvimento do sudoeste goiano.

Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia:  Avenida 31 de Maio, nº 730, Setor 
Epaminondas / Inscrições e informações: (64) 3606-1800 14/out 19h30

Jataí Seminário Economia Criativa, Inovação e desenvolvi-
mento social

Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia:  Avenida 31 de Maio, nº 730, Setor 
Epaminondas / Inscrições e informações: (64) 3606-1800 15/out 19h30

Jataí Seminário Caso de Sucesso sobre Desenvolvimento 
Social

Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia:  Avenida 31 de Maio, nº 730, Setor 
Epaminondas / Inscrições e informações: (64) 3606-1800 16/out 19h30

Jataí Oficina Choise Game - Jogo da Artemísia Escritório Sebrae em Jataí: Avenida Dorival de Carvalho, nº 852, Centro 
Inscrições e informações: (64) 3606-1800 17/out 08:30 às 11:30   

14:00 às 17:00
Caçu Rodada Sebraetec Design / Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

/ 5 Menos que são Mais / Eficiência Energé-
tica / Alimento Seguro (ABF) / Melhoria de 
Processos

Clube do Laço 13/out 19h
Rio Verde Rodada Sebraetec Hotel Bons Tempos - Rua Costa Gomes, nº 219, Jardim Marconal 14/out 19h

Santa Helena Rodada Sebraetec Parque da Alegria: Av. Joaquim Ferreira de Mendonça, nº 1.360, Alvorada 
(Próximo a Saneago) 15/out 19h

Itumbiara Palestra Inovar para crescer - Faça diferente, faça a 
diferença, por José Rafael Medeiros Filho

Ulbra - Avenida Beira Rio, nº 1.001 -  Informações e inscrições: Associação Comercial 
de Itumbiara (64) 3431-2973 e CDL Itumbiara (64) 3432-7705 14/out 19h

Goiatuba Rodada Sebraetec Layout, Identidade Visual e Boas Práticas de 
Fabricação

CDL - Rua Mamoré, nº 537, Centro 
Informações e inscrições: Agência Sebrae Goiatuba (64) 3495 - 0103 16/out 19h

ESPECIAL
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Silvio Simões

T E R A P I A

“Nunca estive 
tão feliz e 
realizada”
Ex-funcionária do Sebrae investe no 
próprio negócio para fazer o que ama

No início do ano, a tera-
peuta Janaína Oliveira, de 39 
anos, deixou o trabalho no 
Sebrae Goiás, no qual estava 
há cinco anos, para montar 
a própria empresa, a Terapia 
Floral e Reiki. A motivação 
foi a busca pela realização 
profissional e autoconheci-
mento, que ela diz ter encon-
trado nas terapias orientais. 

Janaína conta que começou 
a se questionar sobre o que fa-
zia para viver, há cerca de dois 
anos, quando percebeu que ti-
nha tudo para estar realizada 
na vida, mas não estava. Foi 
então que conheceu o Reiki e 
outras terapias orientais. “Os 
tratamentos funcionaram co-
migo. Com o tempo, fui desco-
brindo que não só gostava, mas 
que era apaixonada por essas 
terapias e era isso que eu que-
ria fazer para viver”, detalha.

No entanto, não foi fácil 
deixar o emprego estável para 
investir na nova profissão. “Fi-
quei dois anos pensando (em 
deixar o Sebrae), mas muita 
gente me recriminava por que-
rer me jogar nessa aventura 
sem nenhuma garantia”, lem-
bra. Foi aí que o conhecimen-
to que ela adquiriu enquanto 
trabalhava na instituição se 
mostrou fundamental para a 
realização do sonho. Por meio 
de cursos que participou no 

SERVIÇO

Terapia Floral e Reiki 
Janaína Oliveira: (62) 
8525-9969 / 8133-6353 
Bio Energy e Vitalité 
Espaço de Terapias 
Integradas, Av. Rio 
Branco, 162, Setor Urias 
Magalhães, Goiânia (GO)

Sebrae Goiás, já tinha noções 
de planejamento estratégico, 
da importância de conhecer o 
mercado e também do quanto 
a capacitação é essencial para 
quem quer se tornar patrão.

Então, enquanto se planeja-
va financeiramente e guardava 
dinheiro para realizar o proje-
to, Janaína conseguiu conci-
liar o trabalho com cursos da 
área na qual queria investir, se 
tornando especialista (mestre 
em Reiki). Também começou 
a atender amigos e conhecidos 
em domicílio para ter noção 
real do dia a dia da profissão e 
do mercado de trabalho.

Só depois de muito planeja-
mento, tomou a decisão de dei-
xar o emprego para se dedicar 
exclusivamente à paixão. Ja-
naína saiu do Sebrae em julho 
passado e agora está montando 
uma sala em uma clínica no 
Setor Urias Magalhães, região 
Norte de Goiânia, onde deve 
passar a atender a partir de ou-
tubro. Pretende, ainda, come-
çar a ministrar cursos na área. 

A terapeuta revela que o 
apoio do Sebrae está sendo 
fundamental para o processo 
de formalização de sua mi-
croempresa, e que não abriu 
mão de agendar consultoria 
para tratar do novo negócio. 
“Aconselho a todos que estão 
pensando em abrir uma empre-

sa a procurar a consultoria do 
Sebrae. É fundamental.”

Como um dos pontos mais 
positivos de ter tomado a de-
cisão, ela aponta a flexibilida-
de de horário. “Além de fazer 
o que gosto, passei a ter mais 
tempo para os meus filhos e 
minha família, que são tão im-
portantes quanto a profissão”.

Mesmo ansiosa com a 
inauguração da sala, é visível 

o quanto está otimista com a 
nova aposta. “A minha vida 
mudou totalmente. Nunca es-
tive tão feliz e realizada. É li-
bertador quando a gente busca 
um autoconhecimento, desco-
bre o que gosta e consegue se 
dedicar e ainda ganhar dinhei-
ro com isso. É impagável.” Se 
pudesse dar um conselho, não 
titubeia: “Não tenha medo de 
correr atrás dos seus sonhos”.

Janaína Oliveira: “É libertador o autoconhecimento, descobre o que gosta e consegue se dedicar”
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X  P O R  Y

Empresário troca 
mecatrônica por site
Rafael Barbosa, da XporY, faz sucesso com projeto inédito de permutas pela web

Rafael Barbosa expôs na Feira do Empreendedor: “No início, foi investimento próprio. A gente mesmo que programava, na garagem, no quarto, trocando ideia pela internet”

Rafael Barbosa teria tudo 
para seguir na engenharia, ser 
empreiteiro, dono de empresa 
do segmento de automação in-
dustrial, como chegou a tentar 
no início, mas optou por em-
preender e investir no ramo 
de startups. Ele é o fundador 
e proprietário da XporY.com, 
plataforma de compras e ven-
das on-line entre empresas e 
prestadores de serviço, usando 
moeda virtual. A ideia é sim-
ples, inovadora no Brasil e já 
atraiu, entre junho do ano pas-
sado e agosto deste ano, 1,4 mil 
cadastrados em Goiânia e Bra-

sília. A intenção é expandir o 
negócio para as demais capitais 
no próximo ano.

O empresário se formou em 
Engenharia Mecatrônica na 
Unicamp. Durante o curso, mo-
rou por um tempo nos Estados 
Unidos, que foi quando teve o 
contato mais expressivo com 
o mercado de startups. Rafael 
se recorda de que, na época, os 
norte-americanos já eram bas-
tante envolvidos e adeptos às 
ideias e projetos apresentados 
pelos idealizadores de novas 
empresas e produtos. Entre es-
ses, inclusive, já existia o mo-

delo da plataforma de vendas 
e compras on-line, que hoje é 
utilizada na XporY.com.

Rafael percebeu na ideia um 
potencial de aplicabilidade no 
Brasil. Desde 2012, começou a 
participar mais ativamente dos 
encontros, das feiras de tecno-
logia, entrou em contato com 
os norte-americanos e desen-
gavetou, de fato, o projeto. “No 
início, foi investimento próprio. 
A gente mesmo que programa-
va, na garagem, no quarto, tro-
cando ideia pela internet com 
contatos dos EUA e aí come-
çamos a desenvolver a base de 

divulgação”, conta.
Apesar do pouco tempo, a 

situação hoje é bem diferen-
te. Desde então, a proposta de 
Rafael atraiu o interesse de um 
investidor, algo necessário e 
decisivo para o sucesso de qua-
se toda startup, e foi agraciada 
com incentivos do Fundo de 
Amparo à Pesquisa de Goiás 
(Fapeg) e da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). 

COMO FUNCIONA
O processo é prático. A em-

presa, a prestadora de serviços 
ou o profissional liberal que 

Edmar Wellington

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br

SERVIÇO

XporY.com 
(62) 3213-5432
www.XporY.com
E-mail: 
contato@xpory.com

está precisando passar adiante 
ou vender produtos de esto-
que e serviços parados pode 
fazer isso trocando por aquilo 
que é de seu interesse, entre o 
que é ofertado no site. O va-
lor das mercadorias é avaliado 
na moeda virtual Brasis, que 
equivale ao mesmo preço do 
real. “É assim: adquiro o que 
preciso fornecendo o que te-
nho”, explica Rafael. Segundo 
ele, não se trata propriamen-
te de permuta, porque isso só 
acontece em relações bilate-
rais. No caso da XporY.com, a 
relação é multinível.
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Vestibular: se Zeus quiser...
Plataforma goiana 
que auxilia colégios e 
vestibulandos de todo 
o País foi apresentada 
no Salão Nacional da 
Inovação

Uma plataforma on-line, 
na qual os alunos que estão 
se preparando para entrar nas 
melhores universidades do 
País podem fazer simulados de 
acordo com a sua área de inte-
resse, saber seus pontos fracos 
e fortes, e ainda terem a chan-
ce de ganhar bolsa de estudos 
em uma escola particular, caso 
sejam bem classificados. É essa 
a ideia geral do Software Zeus, 
criado por três empreendedo-
res da Web Scientia e classi-
ficado para o Salão Nacional 

da Inovação – Rio Info 2014, 
realizado em setembro.

Os empreendedores são os 
criadores de três sites especí-
ficos para quem está tentando 
uma vaga em uma universida-
de: Rumo ao ITA, Futuro Mili-
tar e Projeto Medicina. A ideia 
era atender os alunos que não 
têm condições de pagar um 
cursinho preparatório, mas 
os projetos cresceram e, hoje, 
atendem também a outros 
alunos. Os sites contêm mate-
rial didático, dicas de estudo, 
artigos relacionados às áreas 
específicas de interesse, de-
poimentos de quem foi apro-
vado, entre outros tópicos.

ACESSOS
A plataforma Zeus é nova, 

foi criada em julho, mas já 
é sucesso de acessos e conta 

S O F T W A R E  E D U C A C I O N A L

com o apoio de vários colé-
gios, que elaboram as provas e 
premiam os melhores alunos. 
O público-alvo são os pró-
prios alunos que já acessam 
os outros sites da empresa - 
cerca de 250 mil por mês. “É 
um produto pro-público que 
a gente já tem”, explica Julio 
Alfredo Moreira Sousa Junior, 
de 26 anos, um dos sócios da 
Web Scientia e também um 
dos criadores da plataforma. 
Os demais sócios são Rafael 
Prudente Mamare, 26, e José 
Adenaldo, 25.

Segundo Julio, a ideia sur-
giu de pesquisas que eles fi-
zeram com os próprios usuá-
rios dos sites da Web Scientia. 
“Percebemos que o aluno não 
sabe o que estudar. A plata-
forma Zeus surgiu para ajudar 
nesse aspecto. No caminho, 

vimos também que tínhamos 
o cliente colégio, que tem 
interesse em encontrar bons 
alunos”, detalha.

INCUBADORA
O projeto faz parte do Pro-

grama de Incubação de Em-
presas (Proine) da Universida-
de Federal de Goias (UFG), que 
tem parceria com o Sebrae 
Goiás. Julio destaca o apoio 
do Sebrae para a viabilização 
do projeto. Ele e os sócios fi-
zeram o Empretec - seminário 
que desenvolve as habilidades 
empreendedoras. “Na época, 
estávamos criando a nossa 
empresa e, por sermos três 
inovadores da área de compu-
tação, não entendíamos muito 
de gestão. Por isso, o curso foi 
de extrema importância para 
nós”, conta Julio.

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br

SALÃO

O empreendedor 
Julio Alfredo acredita 
que o projeto tenha 
sido selecionado para a 
apresentação no Salão 
Nacional de Inovação 
pelo grande número de 
acessos ao site e tam-
bém pela tecnologia de 
ponta utilizada. “É um 
sistema que, no futuro, 
poderá até gerar horário 
de estudos automati-
camente para o aluno 
que acessa. Como se 
ele tivesse um professor 
particular ao lado.”

Por enquanto, a 
plataforma ainda não 
está disponível o tempo 
todo, só durante o 
período dos simulados 
agendados. Mas o pro-
jeto para 2015 é deixar 
simulados sempre 
disponíveis.
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Pães da Dona Padeira fazem sucesso dentro do Botequim Mercatto

Empresários Marcelo Manata (Botequim Mercatto) e Moema Machado (Dona Padeira) estabeleceram parceria para comercialização de pães

G O U R M E T

Combina mais que pão com manteiga
Botequim Mercatto 
fecha parceria com 
Dona Padeira, empresa 
especializada na 
produção de pães 
caseiros

Referência em gastronomia, 
o Botequim Mercatto fechou 
parceria com a Dona Padeira, 
empresa especializada na pro-
dução de pães caseiros. O clien-
te pode encontrar o “Armário 
Dona Padeira”, na unidade do 
Setor Bueno, que, duas vezes 
por dia (11h e 17h), é abasteci-
do com produtos fresquinhos. O 
cliente tem a opção de apreciar 
os pães no local e também em 
casa, pelo serviço Take Away.

Desde o início do ano, a 
qualidade dos pães artesanais 
chamou a atenção do empre-
sário Marcelo Manata. “Come-
çamos a adquirir os pães para 
a cozinha da casa e servíamos 
apenas como entrada ou mes-
mo em pratos. Além da quali-
dade do serviço, há o diferen-
cial dos sabores e a diversidade 
de produtos que ela conseguia 
nos fornecer”.

Pequi, tomate seco, amên-
doa com nozes e banana são 
alguns dos sabores dos pães e 
baguetes oferecidos pela Dona 
Padeira. De acordo com a em-
presária Moema Machado, os 
mais pedidos são o baguete com 
azeite e alecrim e o pão de figo 
com nozes, produtos que têm 
garantido o sucesso da parceria.

Ela comenta a importância 
desse novo negócio e se alegra 
com o resultado de uma ideia 
arriscada, tendo em vista que 
bar não é, prioritariamente, um 
local no qual se procura pães. 
“O Mercatto nos oferece outro 

Botequim Mercatto: 
(62) 3945-6112
Rua T-36, 55, Setor Bue-
no, Goiânia (GO)
Dona Padeira: 
(62) 8525-9886 
3609-1526
Av. T-5, 1.614, 
Setor Serrinha, 
Goiânia (GO)

Fotos: Silvio Simões

tipo de clientela, diferente do 
nosso público-alvo, compara-
do a outros lugares que a Dona 
Padeira atua. Mas foi muito 
gratificante ver que a parceria 
está dando certo e estamos com 
uma boa demanda dos nossos 
produtos. Agora, o Mercatto se 
tornou vitrine para nós”.

HISTÓRIA
O Botequim Mercatto une a 

tradição dos botequins cariocas 
à culinária portuguesa. Con-
ta com três unidades na capi-
tal, sempre diversificando para 
atender seu seleto público. 

A culinária portuguesa tem 
alguns elementos-chaves que 
são base para entender sécu-

los de tradição. As heranças da 
cultura mediterrânea, o vinho, 
o azeite e o pão são caracterís-
ticas marcantes. 

SERVIÇO
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Silvio Simões

I N O V A Ç Ã O

“Mãe, aposta no seu sonho, cola no Sebrae”
Talento na cozinha, incentivo do filho e orientações do Negócio a Negócio resultam na empresa Turma do Pão de Queijo

O Sebrae Goiás mudou as 
perspectivas de Ana Solange 
Soares de Jesus, de 48 anos. 
Ela nunca havia imaginado 
que seu talento na cozinha 
pudesse lhe valer o ingresso 
em uma nova vida. “Dos 8 aos 
48 anos trabalhei como em-
pregada doméstica”, conta. 

Mas isso mudou há cerca 
de quatro meses, quando seu 
filho, que mora em Brasília 
(DF), a incentivou a apostar 
no seu sonho. A partir das 
orientações do Programa Ne-
gócio a Negócio surgiu a Tur-
ma do Pão de Queijo, que hoje 
delicia os moradores do Par-
que das Flores, região Norte 
de Goiânia.

A microempresa está dan-
do os primeiros passos, mas já 
proporcionou salto na renda 
de Ana Solange. Tanto que 
seu marido Gilmar, que pas-
sou 35 anos atrás de um bal-
cão de farmácia, pediu demis-
são e agora é seu braço direito 
na Turma do Pão de Queijo. 

“No começo tive medo. 
Estava acostumada a ganhar 
pouco, mas podia contar com 
o salário no fim do mês. Ago-
ra, tenho de fazer o meu sa-
lário”, comenta Solange. O 
resultado superou suas expec-
tativas mais delirantes. “Con-
sigo tirar, por mês, mais de R$ 
5 mil”, comemora.

“COLA NO SEBRAE”
Ana Solange começou a 

participar de cursos do Sebrae 
Goiás de tanto o seu filho 
aconselhar: “Mãe, aposta no 
seu sonho, cola no Sebrae”. No 
começo, a insegurança queria 
lhe travar os passos. “Sou se-
mianalfabeta. Precisei de aju- Empreendedora Ana Solange Soares mostra pães de queijo: “Só uso polvilho caipira e queijo curado”

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br

SERVIÇO
Turma do Pão de 
Queijo - (62) 3210-9696
Avenida Carrinho Cunha, 
Quadra C-1, Lote 03, 
Parque das Flores, Goiânia 
(GO)

da até para preencher os ques-
tionários dos empréstimos que 
fiz para começar o negócio”, 
conta. Isso não lhe impediu de 
perseverar e buscar o Negócio 
a Negócio. “Talento eu tinha, 
precisava de orientação”.

Hoje, o dia da microem-
preendedora começa às 4h30 
da matina, mas ela não po-
deria estar mais feliz. Após 
dois empréstimos, um de R$ 5 
mil, da Goiás Fomento, e ou-
tro de cerca de R$ 10 mil, do 
Banco do Povo, comprou os 
equipamentos que precisava 
para montar o negócio. “Estou 
pagando os empréstimos sem 
dificuldade, em dia e, o mais 
importante, conquistando 
uma clientela cada vez maior”.

ARGENTINA
Não é pra menos. Até para 

Buenos Aires (Argentina) seu 
genro foi para pesquisar os 
cafés da capital e ajudá-la a 
decorar sua loja, que tem es-
tilo retrô. “Quero resgatar 
aquela quitanda dos tempos 
da minha avó. Só uso polvilho 
caipira e queijo curado nos 
meus pães de queijo. Os sal-
gados, que são aqueles mais 
tradicionais, como disco e co-
xinha, também faço só com os 
melhores produtos”. Os clien-
tes agradecem.



22

SETEMBRO/2014JORNAL SEBRAE

Toda quarta-feira, 
até às 17 horas, 
somente felinos 
podem entrar na Vila 
Felícia. Tratamento 
diferenciado encanta 
bichanos e donos

Banho quente é um dos diferenciais para os bichanos no pet shop

Empresária Sibelle Okano, da Vila Felícia: “Estamos investindo em treinamento organizacional”

A advogada ambientalis-
ta Sibelle Okano é proprietá-
ria de um pet shop inovador, 
o Vila Felícia, localizado no 
Jardim Goiás (região nobre 
da capital), que desde a sua 
criação, há cerca de três anos, 
conta com a parceria do Se-
brae Goiás. “No começo, pro-
curei o Sebrae para elaborar 
o plano de negócios e a pes-

Pet shop inova e 
cria o Dia do Gato

quisa de mercado. Hoje, como 
felizmente crescemos, nosso 
maior drama é quanto à qua-
lidade dos recursos humanos. 
Por isso, estamos investindo 
em treinamento organizacio-
nal na empresa”, conta.

A empresária se orgulha 
de ter uma loja que se pare-
ce mais com uma boutique do 
que com pet shop tradicional, 
na qual o cliente encontra 
apenas coleiras, caminhas, 
algum remédio e pronto. Na 
Vila Felícia – que também 
conta com clínica que atende 
emergências 24 horas -, o pro-
jeto arquitetônico é assinado 
pelo festejado Leo Romano; 
no local, o dono acha de tudo 
para mimar seu bichinho de 
estimação, de roupas, joias, 
brinquedos e até delicados 
carrinhos de passeio. 

CHUVEIRO QUENTE
Mas talvez o maior dife-

rencial da Vila Felícia seja o 
cuidado com os felinos. O Dia 
do Gato tem até registro no 
Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (Inpi). Toda 
quarta-feira, até às 17 ho-
ras, somente os bichanos têm 
acesso ao pet shop, com di-
reito a chuveiro quente, pro-
dutos específicos para o seu 
pelo e mimos como a catnip 
(erva do gato), que pertence à 
família da menta e é conheci-
da pelos efeitos estimulantes 
nos gatinhos.

Sibelle também se preo-
cupa com responsabilidade 
social. Promove ações volun-
tárias para castração, em par-

Fotos: Fernando Leite

S E R V I Ç O S

ceria com associações de pro-
teção e cuidado aos animais; 
oferece descontos especiais 
para padrinhos de bichi-
nhos abandonados; e patro-
cina missas campais no Dia 
de São Francisco de Assis, o 
protetor dos animais, come-
morado em 4 de outubro. A 
paróquia fica no Setor Uni-
versitário e, nessa ocasião, 
o padre promove a bênção a 
todos os bichos presentes.

OPINIÃO
“De todas as perguntas da 

nossa pesquisa de opinião, a 
que considero mais importan-
te é esta: ‘o que o seu animal-
zinho representa para você?’ 
Nada menos que 80% das res-
postas disseram que os amam 
tanto quanto a um filho. É 
pensando nisso que procu-
ramos oferecer todos esses 
diferenciais na Vila Felícia”, 
pontua a empresária. Está ex-
plicado então porque Sibelle 
comemora o aniversário do 
seu bichano, o Felício, com as 
crianças do Condomínio Sol 
Nascente (Setor Pedro Ludo-
vico). Nesse dia, elas visitam o 
pet shop e depois se deliciam 
com bolo e brigadeiro.

SERVIÇO

Vila Felícia Serviços 
Veterinários 
(62) 3922.6688
Rua 52, 832, 
Jardim Goiás, Goiânia (GO)

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br
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Lorena da Silva: “Com o Senai, descobri que eles fazem cotações que, 
por conta de documentações incorretas, perdíamos negócios”

João Batista Pelufo (Gerdau) observa produtos apresentados por empreendedores na Sudoexpo

R I O  V E R D E

Rodada mostra força do relacionamento
Parceria investe 
nos encontros para 
estimular acesso 
da MPE às compras 
governamentais e de 
grandes empresas 

A ferramenta rodada de 
negócios tem produzido rela-
cionamentos promissores en-
tre micro e pequenas empresas 
(MPE), grandes empreendi-
mentos e poder público em 
Goiás. Empreendedores e pre-
feituras da região Sudoeste do 
Estado já descobriram a receita 
há algum tempo e integram 
eventos organizados pelo Se-
brae. Como exemplo, a Feira 
da Indústria, Comércio e Pres-
tação de Serviços do Sudoes-
te Goiano, a Sudoexpo, reali-
zada em Rio Verde (a 220 km 
de Goiânia), que aproveitou a 
parceria para estimular acesso 
ao mercado local.

Este ano, a Regional Sul-
-Sudoeste do Sebrae Goiás 
(sede Rio Verde) promoveu 
duas rodadas durante a Feira, 
envolvendo negociações para 
compras governamentais e 
de empresas privadas. Quatro 
prefeituras foram convidadas: 
Rio Verde, Santa Helena, Caçu 
e São Simão. E sete empresas 
também participaram: BRF, 
Gerdau, Transenergia Renová-
vel, Grupo Cereal, Brasilatas, 
Comigo e Fats, além do Siste-
ma ‘S’, com o Senai e Senac.

O Sebrae convidou 50 micro 
e pequenos empreendimentos 
da região para as rodadas, en-
tre eles a Aquabio Consultoria, 
de Caçu (a 332 km de Goiânia), 
de propriedade do biólogo El-
vis Souza Nascimento, de 46 

Fotos: Edmar Wellingtonanos. “Os contato que fiz abre 
oportunidades para projetos 
desenvolvidos pela empresa, 
especialmente no controle da 
qualidade da água nos muni-
cípios”, destaca.

Segundo Tassiany Olivei-
ra, gerente regional do Sebrae 
Goiás, o potencial em negó-
cios chega a R$ 2,5 milhões, 
similar à edição 2012 da Su-
doexpo. “As negociações fu-
turas representam a essência 
dos eventos, inclusive de co-
nhecer necessidades das em-
presas compradoras.” 

A gerente comercial da em-
presa Onda Azul Uniformes, 
Lorena da Silva Souza, 29, que 
participou pela segunda vez 
das rodadas de negócios da 
Feira, ressaltou a importância 
do relacionamento para aten-
der os empreendimentos. “Com 
o Senai, descobri que eles fa-
zem cotações que, por conta 
de documentações incorretas, 
perdíamos negócios”, revela.

A Gerdau, que integra Proje-
to de Encadeamento Produtivo 
desenvolvido pelo Sebrae Goiás 
no Sudoeste, investe justamen-
te na capacitação das MPE para 
estimular negócios. “O enca-
deamento produtivo deve pre-
parar empresas sobre processos 
de gerenciamento para comer-
cializações e solidificar aten-
dimento”, explica João Batista 
Pelufo, gerente de Geração de 
Energia da empresa.

AVANÇO
Desse modo, Pelufo acredi-

ta que a Gerdau pode avançar 
ainda mais nas compras de 
produtos, insumos e serviços 
dos empreendimentos locais, 
que chegam a 20% do orça-
mento destinado, atualmente. 
“Os negócios beneficiam, por 

exemplo, fornecedores mecâ-
nicos, elétricos, jardinagem e 
segurança.”

Por outro lado, a Prefeitu-
ra de Rio Verde também pre-
tende adquirir mais produtos 
das MPE, segundo Weslley 
Ferreira, superintendente de 
Licitações e Contratos do exe-
cutivo municipal. “As MPE lo-
cais respondem por 30% das 
nossas compras públicas e 
podemos aumentar a partici-
pação”, afirma.

Para isso, Weslley lem-
bra que a prefeitura adota 
instrumentos para dar mais 
visibilidade e acesso às com-
pras governamentais, com 
procedimentos licitatórios, 
editais, cotações, pregões e 
compra direta.

PELO ESTADO
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Empreendedor 
investe em 
programa de 
qualidade total 
para organizar 
processos produtivos

A organização, reestrutura-
ção e controle de processos deu 
nova vida à Fazenda Tropical, 
no município de Montividiu 
(a 283 km de Goiânia), região 
Sudoeste de Goiás. Por meio 
da implantação do Programa 
Qualidade Total Rural (QT Ru-
ral), desenvolvido pelo Sebrae 
Goiás, a propriedade reduziu 
tempo das tarefas, otimizou 
utilização de equipamentos e 
economizou recursos. 

Um dos exemplos fica em 
um dos almoxarifados. “Mon-
tamos estoque de reposição so-
mente com peças que estavam 
espalhadas pela terra”, explica 
Sérgio Ricardo Inácio Silva, 
de 41 anos, gerente de oficina. 
Segundo Erick Van Den Broek, 
24, proprietário, a fazenda di-
minuiu o consumo de combus-
tível, insumos, peças e equi-
pamentos, com “economia de 
aproximadamente 40%”.

Erick promoveu a integra-
ção de colaboradores à con-
sultoria, especialmente na fase 
‘De Olho na Qualidade Rural’, 
com desenvolvimento da fi-
losofia dos 5S: descarte, or-
ganização, limpeza, higiene e 
ordem mantida. “Descobrimos 
que trabalhadores e máquinas 
estavam subaproveitados nas 
funções”, ressalta.

Então, o motorista de trator 
passou a ter tempo para fazer 
serviços mecânicos e o próprio 
Erick começou a pensar em 
uma fazenda mais racional. 
Com planilhas, ele tem contro-
le das atividades da proprie-
dade que produz grãos (soja, 
milho e feijão) e gado (corte e 
elite). “Fizemos a programação 

Controle gera economia 
de recursos em fazenda

de utilização dos maquinários 
para plantio e colheita.”

Erick conta que a organiza-
ção promovida pelo QT Rural 
tornou a fazenda mais rentável. 
Foi possível, inclusive, investir 
mais no trabalhador. “Implan-
tamos um Plano de Cargos e 
Salários que agrega valor para 
as funções exercidas.”

Administrador de Empresas 
com pós-graduação em Agro-
negócios e Comércio Exterior, 
Erick acredita ter encontra-
do no programa do Sebrae as 
soluções mais eficientes para 
qualificar a gestão no campo. 
Ele afirma que ficou impres-
sionado por economizar me- Erick Broek, proprietário da fazenda, e Sérgio Ricardo, gerente

Sérgio Ricardo Inácio Silva mostra programação das atividades no quadro da oficina: economia de aproximadamente 40% no setor

PELO ESTADO

Fotos: Edmar Wellington

tade dos recursos que gastava 
por ano. “Entre eles, um pro-
duto simples, como a estopa, 
que a gente comprava seis sa-
cos/ano, e, agora, apenas três.”

Os trabalhos tiveram acom-
panhamento do consultor Gus-
tavo Bevilácqua, e, para Agma 
Couto, gestora de projetos da 
Regional Sul-Sudoeste do Se-
brae Goiás (sede Rio Verde), as 
transformações que Erick e seus 
colaboradores fizeram na Fa-
zenda Tropical devem servir de 
inspiração para empreendedo-
res. “A capacitação faz parte do 
Programa No Campo, que ain-
da possui mais 12 soluções para 
qualificar negócios rurais.”
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MEIO AMBIENTE

S U S T E N T A B I L I D A D E

Feira neutraliza 
gases do efeito estufa
Projeto de Gestão 
Ambiental apoia 
Pequena Central 
Hidrelétrica no 
Mato Grosso

Por meio de um projeto de 
Gestão Ambiental, o Sebrae 
Goiás neutralizou 29,7 mil 
quilos de gases do efeito estu-
fa emitidos durante a Feira do 
Empreendedor 2014, realizada 
de 31 de julho a 3 de agosto, 
no Centro de Convenções de 
Goiânia. O processo foi certi-
ficado pela empresa Neutralize 
Carbono, que é referência no 
País. “Foi a primeira vez que o 
Sebrae Goiás fez compensação 

ambiental com certificação. Es-
peramos que esse procedimento 
sirva de exemplo para todos os 
eventos realizados pelo Sebrae 
no Estado”, explicou Marcos 
Fernando Passos, gestor da FE.

O processo de neutralização 
já faz parte da rotina da Feira 
do Empreendedor desde 2012, 
quando foram plantadas mudas 
de árvores na Área de Preser-
vação Ambiental do Ribeirão 
João Leite. Dessa vez, o projeto 
apoiado foi da Pequena Central 
Hidrelétrica Garganta da Jara-
raca, em Nova Maringá (MT). 
A PCH gera energia limpa para 
comunidades distantes, contri-
buindo com a sustentabilidade.

Para alcançar o número de 
29,7 mil quilos de gases do 

efeito estufa, o projeto de Ges-
tão Ambiental mapeou e anali-
sou os pontos críticos que gera-
ram impacto ambiental, como 
consumo de água, energia, 
materiais como madeira, pano, 
entre outros, que foram neces-
sários para montar e viabilizar 
o evento; volume de resíduos 
gerados que não forem destina-
dos para reciclagem (orgânico, 
sanitário e outros); e logística 
dos palestrantes e expositores.

Esses dados serviram de in-
sumos para a avaliação do im-
pacto gerado pelo evento e foi 
mensurado em volume de gás 
carbônico emitido durante as 
etapas de sua realização. As-
sim, foi possível fazer o cálculo 
para neutralização de carbono 

e avaliar o ponto de equilíbrio 
entre as ações geradoras de im-
pacto e ações que visam mini-
mizar os mesmos.

No final da análise foi obti-
do o número de créditos neces-
sários para a neutralização de 
carbono e indicadores do grau 
de desempenho ambiental, que 
servirá de norteador para dimi-
nuição dos impactos nas próxi-
mas edições do evento, elevan-
do o eixo de sustentabilidade.

No entanto, a neutralização 
não foi a única ação do projeto. 
Durante a Feira, houve gestão 
de resíduos, ações de sensibi-
lização socioeducativas, capa-
citação técnica dos monitores 
ambientais e pessoal da lim-
peza e monitoramento de água 

e energia. O lixo reciclável foi 
destinado para a Cooperativa 
Beija Flor, de Goiânia.

Responsável pelo projeto 
de Gestão Ambiental, Helen 
Camargo explica que estar ali-
nhado com discussões sobre 
meio ambiente foi um fator 
importante para que, ainda no 
planejamento da Feira, o inte-
resse em amenizar os impac-
tos causados pela sua realiza-
ção se transformasse em ações 
práticas. “Essa foi uma forma 
de exercitar parte dos debates 
ocorridos durante a Feira do 
Empreendedor.”

Na próxima FE, ano que 
vem, no interior de Goiás, ha-
verá um novo projeto de Ges-
tão Ambiental.

Pequena Central Hidrelétrica Garganta da Jararaca, em Nova Maringá (MT), neutralizou gases do efeito 
estufa da FE. PCH gera energia limpa para comunidades distantes, contribuindo com a sustentabilidade

Divulgação

CARBONO
A neutralização de 

emissões ocorre por meio 
da alocação definitiva de 
créditos de carbono na 
mesma proporção do total 
de emissões contabilizado. 
Esse processo foi feito 
pela empresa Neutralize 
Carbono, que emitiu, 
para o Sebrae Goiás, um 
certificado com número de 
identificação. 

Créditos de Carbono ou 
Reduções Verificadas de 

Emissões são certificados 
que atestam que um 
projeto ambiental 
efetivamente reduz suas 
emissões de gases do 
efeito estufa (GEE) ou 
captura esses gases da 
atmosfera. Logo, investir 
em créditos de carbono 
para neutralizar emissões 
garante uma contribuição 
real e mensurável no 
combate ao  
aquecimento global.
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REGIONAIS SEBRAE

  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




