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comércio qualificado mais competitividade
Unindo empreendedorismo, estratégia 
e vendas, o game Super Ecobamboo 
venceu a 2ª edição do Concurso de 
Desenvolvimento de Jogos.

Oficinas SEI capacitam empreendedores 
nos mercados da 74, Campinas, Pedro 
Ludovico, Vila Nova e Central. Silvia 
Andrade (foto) aprendeu sobre finanças.

Projeto promove diagnóstico, 
capacitação e consultorias de empresas 
imobiliárias, além de plano de ação 
que vai definir soluções para o setor.
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Entreposto de mel em Porangatu terá capacidade 
para processar 100 toneladas do produto por ano 
e vai melhorar qualidade do produto.
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Com inaugurações das agências de Paraúna, 
Santa Helena e Silvânia, Sebrae Goiás soma 37 
pontos de atendimento no Estado.
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Sessenta e sete empresas de Goiás e outros 
Estados vão ofertar produtos e soluções 
inovadoras durante a Feira do Empreendedor.
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De cada R$ 10 gastos no Brasil, R$ 4 
correspondem ao consumo efetuado no 
interior do País. Levantamento inédito do 
Sebrae, realizado em parceria com o Instituto 

Data Popular, mostra que o consumo fora 
das capitais e regiões metropolitanas soma 
R$ 827 bilhões ao ano, o equivalente a 38% 
do total do consumo. Em Jaraguá, conhecido 

polo de confecções de Goiás, a costureira 
Roselene Soares da Silva, de 39 anos, qualifica 
sua produção de roupas para conquistar um 
mercado em expansão. 

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

Páginas 14 e 15

a riqueza do interior
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INDICADORES 

NESTA EDIÇÃO

ufir (junho)
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 - > 1,0784 (junho)

inflação 
ipca (acumulada 12 meses): 6,37%  

ipc (segplan-go) (acumulada 12 meses): 6,43%

poupança
12 meses - > 6,69%

9

21 Capacitação do Programa Negócio a 
Negócio permite que empreendedora 
migre de MEI para microempresa

Programa Credi Vapt já beneficiou 1.623 
empreendedores com quase R$ 10 milhões 
nos últimos sete meses

12 Pesquisa comprova aumento no 
faturamento dos pequenos negócios a 
partir do encadeamento

17 Goiânia recebe franquia da Dr. Faz Tudo 
Reparos e Reformas, especialista na 
manutenção rápida de imóveis 

22 Cinco veículos de comunicação de Goiás 
estão na fase final do Prêmio Sebrae de 
Jornalismo

19

16

Empreendedor 
investe em 

consultoria para 
reposição de 

produtos, layout e 
logística

Comerciante 
mostra que 

perseverança é 
o segredo para 

alcançar o sucesso 
como patrão
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cruzada contra a burocracia

Goiás é uma terra de opor-
tunidades. Nos últimos dez 
anos, o Produto Interno Bru-
to (PIB) cresceu sempre acima 
da média nacional. O Estado 
mostra pujança no agronegó-
cio, seu principal produto de 
exportação, mas se destaca 
também nos micro e pequenos 
negócios. Os setores de comér-
cio, serviço e tecnologia da 
informação vivem momentos 
de expansão sem precedentes.

E cada vez mais o em-
presário goiano mostra sua 
capacidade para além das 
fronteiras do Centro-Oeste. 
Produtos manufaturados ou 
serviços genuinamente locais 
são exportados até para a 
China. Empreender é, mais do 
que nunca, possibilidade de 

sucesso ao alcance das mãos. 
É ascender socialmente e pro-
fissionalmente na vida.

Ter o próprio negócio, po-
rém, não é apenas ter uma ideia 
na cabeça, e dinheiro ou cora-
gem para colocá-la em prática. 
É necessário conhecimento, es-
tratégia e visão de futuro para 
não ficar pelo caminho. Por 
isso, o Sebrae Goiás, parceiro 
de primeira hora do empresário 
de micro e pequena empresa e 
do candidato a empreendedor, 
realiza, entre julho e agosto 
deste ano, mais uma edição da 
Feira do Empreendedor.

Será uma ação de merca-
do, estratégica, voltada ao su-
cesso e pleno atendimento ao 
empreendedor, na qual ele po-
derá alinhar seu empreendi-

mento com soluções inovado-
ras e sustentáveis e participar 
de encontros de negócios. 

Durante os quatro dias, o 
empreendedor terá contato di-
reto com seu mercado consu-
midor, fabricantes, franquea-
dores, empresas de TI, contatos 
comerciais, entendimento de 
lojas conceito e o resultado 
da “Pesquisa de Tendências e 
Oportunidades de Negócios em 
Goiás”, dentre outros.

Fomentar o empreendedo-
rismo é contribuir diretamen-
te com o processo contínuo de 
crescimento econômico do Es-
tado. E o Sebrae Goiás não se 
furta de ter participação ati-
va nesse processo, de manter 
Goiás na vanguarda do em-
preendedorismo.

Dez em cada dez empresá-
rios de micro e pequenos ne-
gócios já sofreram, em algum 
dado momento de sua ativida-
de, com a burocracia. Sonda-
gem realizada pelo Sebrae Goi-
ás no início deste ano mostrou 
que os entraves burocráticos 
são a principal preocupação do 
empreendedor goiano. Está na 
frente, inclusive, de temas re-
correntes como carga tributá-
ria e ausência de mão de obra 
qualificada.

Burocracia gera dois tipos 
de prejuízos: financeiro, com 
os repetidos gastos admi-
nistrativos; e de tempo, pois 
tira o foco do empreendedor 
do negócio. Muitas vezes, os 
danos são irreparáveis e com-
prometem, principalmente, a 

competitividade das MPE. 
No entanto, é bom lembrar, 

existe uma cruzada para rever-
ter o problema. Um dos dispo-
sitivos do Estatuto da Peque-
na Empresa, o Supersimples 
(Projeto de Lei Complementar 
221/12), é um alento. Em par-
te já regulamentado, o projeto 
representa redução de burocra-
cia, carga tributária e custos 
operacionais para as micro e 
pequenas empresas. 

E no mês de maio, os em-
preendedores ganharam mais 
um motivo para sorrir. O texto 
base do PLP 221/12 foi apro-
vado pela Câmara e enviado ao 
Senado, para uma nova apro-
vação. A partir de 2015, com 
o aval dos senadores, mais 140 
categorias de profissionais do 

setor de serviços, como médi-
cos, fonoaudiólogos, correto-
res de imóveis e de seguros, 
advogados e jornalistas, pode-
rão aderir ao Supersimples. 

O sistema de tributação di-
ferenciado para as MPE unifi-
ca oito impostos em um único 
boleto, o que pode reduzir, em 
média, 40% da carga tributá-
ria de cerca de 500 mil micro 
e pequenas empresas no País. 
Qualquer empresa com fatura-
mento de até R$ 3,6 milhões 
por ano poderá aderir ao Su-
persimples.

Com menos burocracia e 
mais oportunidades, os em-
presários aumentam a renta-
bilidade do negócio e geram 
mais emprego e renda. O Bra-
sil só tem a ganhar.

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás

OPINIÃO
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“o segredo do negócio da 
família é se profissionalizar”

V O L N E I  C A S T I L h O S

ENTREVISTA

Passar o comando aos sucessores e não contar com planejamento estratégico para a missão estão entre os grandes desafios na sucessão de 

empresas familiares. “O fundador monta uma empresa, mas não prepara seu sucessor. Ele acha que nunca vai morrer. E joga a pessoa para dentro 

do negócio, sem antes perguntar se ela gostaria de assumir, de trabalhar lá. Daí, trabalha sem vontade, sem ânimo. E temos que ter prazer naquilo 

que fazemos”, explica o consultor Volnei Castilhos, que esteve em Goiânia para ministrar palestra sobre o assunto pelo Ciclo de Seminários do 

Sebrae Goiás. Mestre em Finanças e Contabilidade, o especialista em reorganização de pequenas e médias empresas afirmou que o segredo do 

negócio da família é se profissionalizar, ter gestão, planejamento, treinar o herdeiro e ter visão de longo prazo. Empresas familiares represen-

tam, hoje, 95% dos negócios existentes no País. No entanto, são as que mais fecham as portas. Só para ter uma ideia, de cada 100 companhias 

de comando familiar, apenas 30 chegam à segunda geração e somente cinco conseguem alcançar a terceira, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Fotos: Alex Malheiros
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V O L N E I  C A S T I L h O S

Sebrae Goiás - Quais os 
principais pecados da suces-
são familiar?

Volnei Castilhos - São sete 
os pecados básicos que per-
turbam a gestão das empresas 
familiares. Passar o bastão aos 
sucessores e não contar com 
planejamento estratégico, por 
exemplo, estão entre os gran-
des desafios desse segmento. 
O fundador monta uma em-
presa, mas não prepara seu 
sucessor. Ele acha que nunca 
vai morrer. E joga a pessoa 
para dentro do negócio, sem 
antes perguntar se ela gosta-
ria de assumir, de trabalhar 
lá. Daí, trabalha sem vontade, 
sem ânimo. E temos que ter 
prazer naquilo que fazemos.

E qual é o segredo do su-
cesso?

Volnei Castilhos - O tra-
balho que o Sebrae vem fa-
zendo ao longo dos anos, 
junto com as entidades em-
presariais que apoiam o mi-
cro e pequeno empresário, é 
de grande ajuda ao segmento. 
Percebe-se queda dos índices 
de mortandade das empresas 
familiares. Mas o segredo do 
negócio da família é se pro-
fissionalizar, ter gestão, pla-
nejamento, treinar o herdeiro 
e ter visão de longo prazo. 
Todo dia, ao acordar, parar e 

refletir: onde a empresa deve-
rá estar daqui a um determi-
nado prazo? Isso é repensar o 
negócio para, diariamente, ir 
melhorando a gestão e evitar 
erros básicos, como a conces-
são de créditos, inadimplên-
cia, não saber calcular o pre-
ço de venda, entre outros.

1) capital de giro e estoque 
Sem planejamento financeiro, a empresa realiza com-

pras em excesso e não economiza para montar o capital 
de giro.

2) sociedade
Escolher um sócio é um momento delicado e que deve 

ser muito bem pensado. É como casamento. Tem que saber 
escolher um sócio para não enfrentar problema societário 
no futuro.

3) Jurídico 
Todo micro e pequeno empresário deveria contar com 

assessoria jurídica, seja para revisar o contrato, analisar 
as cláusulas e até mesmo o próprio contrato social da em-
presa. 

4) falta de experiência no ramo 
O recomendável é que pelo menos um dos sócios tenha 

vivência no ramo em que se deseja atuar. E é aí que entra 
o trabalho do Sebrae, com a elaboração de um plano de 
negócio, que vai analisar se é viável, conhecer os con-
correntes, o que é preciso para abrir um restaurante, por 
exemplo, parecido com o concorrente ou melhor. 

5) ausência de análise dos fatores macroeconômicos 
São situações que têm forte interferência nos negócios, 

inclusive nos micro e pequenos empreendimentos. É pre-
ciso olhar, acompanhar o momento atual do País, índices 
da inflação, de crescimento, de inadimplência, dos juros 
bancários, para saber o momento certo para se investir ou 
fazer caixa.

6) ponto comercial 
Cada tipo de negócio tem característica peculiar. Uma 

loja comercial, geralmente, tem que ser no térreo, assim 
como restaurante. Dificilmente um bar daria certo se fosse 
instalado no segundo andar de um prédio. Se a escolha 
de um ponto for ruim, não dura muito tempo, não vai ter 
fluxo de pessoas.

7) orçamento mal administrado 
É não se organizar para ter fluxo de caixa, não orçar as 

despesas e não ter o acompanhamento do que a empresa 
pode gastar. 

“Para que o negócio 
dê certo, é preciso ter 
diferenciais competitivos e 
ser altamente inovador ao 
que já existe no ramo”

Quais os principais dife-
renciais para que um negócio 
familiar dê certo?

Volnei Castilhos - Para 
que o negócio dê certo, é pre-
ciso ter diferenciais competi-
tivos e ser altamente inova-
dor ao que já existe no ramo. 
Investir em pessoas é outro 
ponto-chave que deve ser ex-
plorado. É um processo que 
deve ser diário, como regar as 
plantas. Deve-se ter diálogo, 
conversar, elogiar, as pessoas 
funcionam com motivação. O 
acompanhamento dos custos 
também é algo que deve se 

tornar rotina do empresário. 
Deve também entrar na lista 
de processos diários, verificar 
o que é preciso reduzir, onde 
economizar, como fazer. 

Mas e a questão da con-
corrência, crises externas?

Volnei Castilhos - Ler os 

noticiários, jornais, se inteirar 
do que acontece no País ajuda 
a evitar problemas e crises. O 
cenário esclarece se o próxi-
mo passo ou decisão sobre a 
empresa pode ser tomado na-
quele momento, se o País está 
em um ano de crescimento, de 
estabilidade. O empreendedor 
também deve estar atento aos 
lucros do negócio. Um dos 
erros dos micro e pequenos 
empresários é falar somente 
sobre o faturamento alcan-
çado no mês. O negócio tam-
bém precisa dar lucro para o 
caixa. É essencial.

os 7 pecados da gestão das 
empresas familiares
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Estratégias simples que passa-
vam despercebidas como, por 
exemplo, ouvir mais nosso 
cliente e colaboradores. Obser-
var minuciosamente o perfil 
de cliente para saber o gosto 
dele, a forma como gosta de 

ser tratado. Ou seja: precisa-
mos encantar nosso cliente. E 
conseguimos isso até mesmo 
de forma simples. Ótima pales-
tra do Eloi Zanetti!!! 
Iana De Almeida Lobo, via 
Facebook

Parabéns por estarem sempre 
preocupados com o mercado de 
Goiás. A palestra de Eloi Zanet-
ti foi ótima e, com toda certeza, 
abriu mais ainda novos horizon-
tes para meu negócio.  
Rodrigo Roncolato,  

via Facebook

Obrigado à equipe do Sebrae 
Goiás pela confiança deposita-
da! 
Dehovan Lima, 
via Facebook

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

/SebraeGoias

@sebraegoias

asn@sebraego.com.br

as andorinhas voltaram
Nos anos 1980 e no começo 

dos 1990, desalentados pela cri-
se econômica e a falta de pers-
pectivas, brasileiros emigraram 
em massa para o chamado Pri-
meiro Mundo. Ficaram famosas 
as histórias de cidades como 
Governador Valadares (MG), 
que transferiram para os Esta-
dos Unidos grande parte de sua 
população, ou a dos descenden-
tes de japoneses que voltavam 
para trabalhar nas terras de 
seus ancestrais.

Vários desses migrantes vol-
tavam com histórias de sucesso, 
alguns amargavam derrotas, 
muitos jamais voltaram. Fir-
maram-se verdadeiras colônias 
brasileiras em cidades como Lis-
boa, Madri e Boston - onde há 
até mesmo supermercados bra-
sileiros e missas em português.

Com a crise global de 2008 e 
a recessão nos países ricos, esse 
fluxo começou a se reverter. 
Muitos brasileiros emigrados 
passaram a antecipar o sonho 
de voltar para casa. No regres-
so, são confrontados com a 
questão de como aplicar a pou-
pança acumulada a duras penas 
no exterior, de forma a garan-
tir que seus filhos e netos não 
precisem, eles mesmos, deixar o 
País no futuro.

Ninguém sabe ao certo 
quanto são esses residentes no 
exterior. Estimativas informais 
do Ministério das Relações Ex-

teriores já colocaram o número 
na casa dos 3,7 milhões. O Cen-
so de 2010 do IBGE estimou-os 
em cerca de 500 mil. Essa con-
ta, porém, provavelmente não 
captou o contingente de irregu-
lares, uma população vulnerá-
vel e frequentemente temerosa 
até mesmo do contato com os 
consulados brasileiros.

Embora São Paulo seja a 
principal origem de emigrantes 
(21,6% do total, ainda segundo Marconi Perillo é 

governador de Goiás

“As remessas anuais de 
divisas desses goianos 
expatriados já chegaram a 
R$ 1 bilhão”

o IBGE) e Goiás a quarta, com 
7,2%, meu Estado computa o 
maior número de emigrados em 
relação à população, já que te-
mos 6,5 milhões de habitantes. 
Trata-se de um contingente de 
peso considerável na economia, 
em especial na local. As remes-
sas anuais de divisas desses 
goianos expatriados já chega-
ram a R$ 1 bilhão.

Essa cifra e seu potencial 
efeito multiplicador chama-
ram a atenção do Governo do 
Estado. No ano passado, inau-

guramos, em Goiás, o primeiro 
serviço de apoio aos emigrados 
e suas famílias no Brasil. Bati-
zado Projeto Andorinhas e rea-
lizado em parceria com o Banco 
do Brasil e Sebrae Goiás, esse 
serviço consiste em orientar o 
trabalhador brasileiro no exte-
rior a planejar financeiramente 
seu retorno.

A primeira rodada aconte-
ceu em setembro, em reuniões 
com líderes de comunidades 

brasileiras em igrejas de cidades 
americanas como Dallas, Aus-
tin, San Francisco e Atlanta, que 
concentram os maiores contin-
gentes de goianos. A segunda 
ocorrerá em setembro próximo, 
com apoio do Ministério das 
Relações Exteriores. Durante as 
reuniões, os representantes do 
Governo de Goiás apresenta-
ram aos migrantes um portfólio 
de serviços disponíveis antes e 
depois do retorno.

Entre eles estão a abertu-
ra de empresas em 48 horas, o 

crédito com condições espe-
ciais para o microinvestidor 
e a Bolsa-Futuro, programa 
de formação no qual parentes 
dos emigrados aprendem pro-
fissões. O Sebrae, que identi-
fica nos emigrantes a mesma 
disposição a correr riscos que 
move os empreendedores em 
geral, orienta-os na abertura 
de negócios. O BB instrui os 
expatriados sobre como reme-
ter o dinheiro para o País em 
caixas eletrônicos. Apesar de 
simples, essa é uma orientação 
importantíssima, já que muitos 
ainda entregam dinheiro vivo 
na mão de amigos e parentes.

O Andorinhas está longe de 
ser ação de governo sofistica-
da. Trata-se simplesmente de 
dar a uma parcela numérica 
e economicamente importan-
te da população interlocução 
com o Estado - algo especial-
mente importante para os imi-
grantes em situação irregular.

Acreditamos que, ao fazer 
isso, cumprimos o dever de 
levar a cidadania aonde quer 
que esteja o cidadão, dando ao 
emigrante um motivo a mais 
para confiar em seu País. Mas, 
mais do que isso, apostamos 
no espírito de pioneirismo des-
sas pessoas e na sua inconfor-
midade com o status quo para 
fazer girar a economia, com o 
conhecimento e o capital que 
acumularam lá fora.

*Texto originariamente 
publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, em 9 de junho de 2014
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T E C N O L O G I A

goianos vencem concurso de games
Jogo Super 
Ecobamboo 
ganha disputa 
nacional ao unir 
empreendedorismo, 
estratégia e vendas 

Unindo empreendedorismo, 
estratégia e vendas, o game 
para internet Super Ecobam-
boo venceu a 2ª edição do 
Concurso de Desenvolvimento 
de Jogos, promovido pelo Se-
brae. Os goianos João Bertoli-
no de Sousa Neto, de 26 anos, 
Karolina França Eugenio, 26, 
Gustavo Camargo, 28, e Mi-
chelle Santos Costa, 24, fatu-
raram prêmio de R$ 80 mil. 
O game será disponibilizado, 
gratuitamente, na plataforma 
de jogos do Desafio Universi-
tário Empreendedor.

O jogo Super Ecobamboo 
é um simulador de empresa 
de criação de móveis de bam-
bu. O jogador precisa coletar 
as plantas, fabricar as peças e 
vender. No entanto, o recurso 
é natural, limitado. Por isso, é 
necessário trabalhar com re-
florestamento. “A estratégia é 
produzir mais, com seguran-
ça, e entender a demanda do 
mercado para fazer negócios”, 
explica João Neto.

Da ideia original até o de-
senvolvimento final do game, 
os goianos precisaram de dois 
meses. “Nós olhamos os jogos 
vencedores do ano anterior. 
Vimos que poderíamos fazer 
igual ou melhor. Mas nunca 
pensamos no primeiro lugar. 
Foi uma surpresa muito gran-
de, pois estar entre os dez já 
era o objetivo alcançado.”

O objetivo do concurso é 

Divulgação

serviço

desenvolver a capacidade ge-
rencial em pequenos negócios 
e habilidades empreendedoras 
de forma interativa. “Quan-
do bem elaborados, os games, 
além do aspecto de entreteni-
mento, ajudam os jovens a de-
senvolver a capacidade geren-
cial em pequenos negócios e 
habilidades empreendedoras”, 
diz o presidente do Sebrae, Luiz 
Barretto. Segundo ele, a inicia-
tiva também ajuda a difundir 
os conceitos de competitivida-
de, ética e associativismo.

facebook
João Neto, Karolina, Gus-

tavo e Michelle se conhece-
ram por meio do Facebook. 
Ao perceberem que tinham 

interesses comuns - desenvol-
vimento de jogos - os quatro 
resolveram se juntar para par-
ticipar do concurso. A vitória 
em Brasília (DF) motivou os 
jovens a criarem uma empre-
sa, a Funbites, que vai lançar 
games para celulares. 

“Vejo possibilidade de a 
gente crescer juntos. Vamos 
dividir o dinheiro em cinco 
partes. A quinta parte será 
reinvestida em publicidade, 
compras de licenças e forma-
lização da empresa. Desenvol-
veremos jogos para celulares, 
que são mais simples e a nossa 
empresa conseguirá competir 
no mercado. Jogos para video-
games exigem equipes gran-
des”, afirma João Neto.

Olívia Maria de Castro (Sebrae), Gustavo Camargo, Michelle Santos 
Costa, Karolina França e João Bertolino recebem a premiação

perfis

Gustavo Camargo
Publicitário atuante como gestor de projetos digitais e 

atendimento, com experiência de oito anos no mercado. No 
Super Ecobamboo, ajudou no game design, conceitos de la-
yout de UI e UX e balanceamento. 

João Bertolino de Sousa Neto
Graduado em engenharia da computação e mestrando em 

Engenharia Elétrica, desenvolve games desde o Ensino Mé-
dio. No Super Ecobamboo, ajudou no desenvolvimento de 
software.

Karolina França Eugenio
Graduada em Artes Visuais (bacharelado em Design Gráfi-

co), desde adolescência nutre paixão por programação, quan-
do aprendeu as principais linguagens utilizadas na web (php, 
flash, javascript).  No Ecobamboo, cuidou da parte de progra-
mação de interface e alguns módulos do game.

Michelle Santos Costa
Ilustradora e designer gráfico, atua como ilustradora edi-

torial e concept artist de jogos e produções audiovisuais. No 
jogo Ecobamboo, desenvolveu ilustrações dos personagens e 
do cenário, juntamente com o Gustavo Camargo, além de co-
laborar no processo de game design.
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Recepção do Vapt Vupt Empresarial: clientes elogiam atendimento

A T E N D I M E N T O

vapt vupt empresarial da acieg 
tem crescimento de 67,5% em maio 
Unidade no Setor Oeste, em Goiânia, possui índice de satisfação de 99% desde sua abertura, em junho de 2012

Condomínios integrados dentro do Vapt Vupt Empresarial, na Acieg, em Goiânia. Desde 2012, a unidade já registrou 62,3 mil atendimentos

O número de atendimentos 
realizado em maio deste ano 
pelo Vapt Vupt Empresarial da 
Acieg teve aumento de 67,5%, 
em relação ao mesmo período 
de 2013. Ao todo, foram pres-
tados 5.140 atendimentos, em 
2014. Em comparação com 
abril de 2014, houve acréscimo 
de 530. Desde sua abertura, a 
unidade já registrou a abertura 
de 62.304 processos de recep-
ção ao empresário. De janei-
ro a maio, o acumulado é de 
23.057.

A Prefeitura de Goiânia foi 
o condômino que mais recep-
cionou o empresariado goiano 
em maio, com 2.096 atendi-
mentos realizados. Seguida 
da Junta Comercial de Goiás 
(Juceg), Corte de Conciliação, 
Corpo de Bombeiros, Sebrae 
Goiás, Sefaz, Multifuncional, 
Associação Comercial e Indús-
trial de Goiás (Acieg), Procon, 
Goiás Fomento e Certificado 
Digital.

O índice de satisfação con-
tinua com média de 99%, nú-
mero registrado em todos os 
meses desde a inauguração, em 
junho de 2012.

inovação
O Vapt Vupt Empresarial 

da Acieg ocupa área de 260 
metros quadrados, com esta-
cionamento disponível para os 
usuários. A unidade conta com 
12 condôminos.

Para atender o empresário 
de forma inovadora, princi-
palmente de micro e pequenas 
empresas, a unidade oferece 

serviços que têm como intuito 
acelerar processos. Entre eles, 
o projeto Edificação Segu-
ra, do Corpo de Bombeiros de 
Goiás: empresas de até 150 m², 
que não atuam com o arma-

Fotos: Silvio Simões

zenamento de explosivos ou 
líquidos inflamáveis, poderão 
ser licenciadas em até três dias. 
No caso de grandes empresas, 
o processo de certificação dura, 
aproximadamente, 15 dias.
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F I N A N C I A M E N T O

Parceiro do programa, o Sebrae Goiás capacita o empreendedor em um curso de gestão de negócios, ministrado no seu município. São oito horas de treinamento gratuito

credi vapt já beneficiou 1,6 mil 
Programa estadual oferece linhas de crédito de até R$ 25 mil a empreendedores em todas as regiões de Goiás

O Credi Vapt, administra-
do pela Secretaria de Gestão e 
Planejamento (Segplan), ofe-
rece linhas de crédito em todas 
as regiões do Estado por meio 
do Vapt Vupt Itinerante, que 
tem realizado uma média de 
1,3 mil atendimentos em cada 
cidade. De outubro de 2013 
até maio, o Vapt Vupt Itine-
rante atendeu mais de 100 mil 
pessoas em 46 municípios. 

“O Vapt Vupt Itinerante 
oferece 12 serviços básicos, 
levados às cidades onde não 
existe uma agência fixa do 
Vapt Vupt”, explica o chefe do 

Gabinete Adjunto de Planeja-
mento, Qualidade do Gasto e 
Investimento da Segplan, Jú-
lio Paschoal. A expectativa é 
de que até o final do primeiro 
semestre deste ano sejam visi-
tados cerca de 80 municípios. 

linhas de crédito
As linhas de crédito do 

Credi Vapt são operadas pelo 
Banco do Povo (R$ 500 a R$ 
10 mil para pessoa física e 
pessoa jurídica), e Agência de 
Fomento (R$ 10.001 a R$ 25 
mil para pessoa jurídica), com 
juros de 0,25% ao mês, prazo 

de pagamento de 36 meses e 
carência de três meses. 

“Com esse programa, o 
Governo do Estado está re-
duzindo os juros e aumen-
tando o crédito para manter 
a atividade econômica forte 
na micro, pequena e média 
empresa e com isso Goiás 
mantém o crescimento acima 
da média nacional”, destaca 
Júlio Paschoal.

capacitação
O Credi Vapt já beneficiou 

1.623 empreendedores com 
quase R$ 10 milhões nos últi-

mos sete meses. O Sebrae Goi-
ás, parceiro do programa, ca-
pacita o empreendedor em um 
curso de gestão de negócios, 
ministrado no seu município. 
Após a capacitação e aprova-
do pelos órgãos responsáveis, 
o repasse dos recursos é feito 
diretamente aos fornecedores 
dos empreendedores, com a 
devida apresentação de nota 
fiscal relativa aos serviços e/
ou equipamentos adquiridos. 

“O Sebrae ministra um 
curso de gestão, de oito horas, 
no município, para auxiliar o 
empreendedor a vender e gerir 

o seu negócio. Com isso, ela 
se consolida no mercado, gera 
emprego, melhora a renda e 
fomenta a atividade local”, 
ressalta Paschoal. 

Os segmentos beneficiados 
pelo Credi Pai são os de pres-
tadores de serviços diversos, 
como cabeleireiros, chavei-
ros, eletricistas, encanadores, 
borracheiros, oficinas me-
cânicas, pit dogs, feirantes, 
empreendedores da área de 
vestuário e micro e pequenas 
confecções, além de piscicul-
tura, aquicultura e outros pe-
quenos agricultores. 



10

junho/2014JORNAL SEBRAE

ATENDIMENTO

P A R C E R I A

cursos 
qualificam 
comerciantes
Oficinas SEI capacitam empreendedores 
nos mercados da 74, Campinas, Pedro 
Ludovico, Vila Nova e Central

Com 18 anos de negócio 
próprio, a empresária Silvia 
Alves Lopes Andrade, de 45 
anos, não abre mão de ampliar 
os conhecimentos. Proprietária 
das lojas Magia do Corpo, em 
Campinas e no Setor Marista, 
ela participou das Oficinas SEI 
- Sei Planejar, Sei Controlar 
Meu Dinheiro, Sei Comprar e 
Sei Vender - no Mercado Mu-
nicipal de Campinas, parceria 
entre o Sebrae Goiás e a Pre-
feitura de Goiânia. 

“O curso é bem básico, 
mas muito proveitoso, muito 
bom. Estou colocando todo o 
aprendizado em prática”, re-
vela Silvia, que passou a ter 
mais atenção com o fluxo de 
caixa das duas lojas. “Eu fazia 
o controle do caixa bem por 
cima. Confiava muito no sis-
tema de informática. Agora, 
estou sendo mais específica, 
controlando de perto as vendas 
em dinheiro, cartão e cheques. 
Consigo me programar melhor 
para os próximos meses.  É um 
bom planejamento.”

As lojas Magia do Corpo 
são especializadas na venda de 
lingerie. Segundo a empresá-
ria, a expansão vai continuar 
- a segunda unidade foi aberta 
este ano. “Estou muito anima-
da com o crescimento. Tenho 

certeza que vou conseguir 
abrir mais lojas em Goiânia.”

Quem também aproveitou 
as oficinas para melhorar o 
negócio foi a produtora rural 
Mávia Olinda Farias Pereira, 
49. Ela produz buchas vegetais 
em um sítio na Grande Goiânia 
e distribuiu os produtos para 
feirantes na capital. “Superin-
teressantes os cursos. Aprendi 
que precisava melhorar o aten-
dimento aos clientes e dar mais 
acabamento às buchas.”

Foi a primeira capacitação 
que Mávia participou, o que a 
deixou animada. Ela pensa, in-
clusive, em exportar o vegetal. 
“Preciso aprender mais sobre 
como fazer negócio com ou-
tros países. Já tenho uma pro-
dução grande e com capacida-
de de expansão.” Mávia vende 
buchas in natura e trabalhada. 

sebrae e prefeitura
No primeiro semestre deste 

ano, parceria entre o Sebrae 
Goiás e a Prefeitura de Goiânia 
promoveu capacitação de 336 
empreendedores (21 turmas) 
nos mercados da 74, Campinas, 
Pedro Ludovico, Vila Nova e 
Central. Gratuitas, as Oficinas 
SEI foram acompanhadas de 
material didático. 

“Buscamos regiões de fácil 

Silvia Lopes Andrade mostra lingerie vendida nas lojas Magia do Corpo, negócio que iniciou há 18 anos

Mávia Olinda Farias Pereira produz buchas vegetais de banho e distribui os produtos na Grande Goiânia

Fotos: Silvio Simões

acesso e próximas aos comér-
cios, com o intuito de atingir 
os comerciantes que estão nes-
ses estabelecimentos. Fornecer 
a instrução é um investimento 
para o próprio crescimento da 
cidade”, explicou a chefe da 
divisão de pesquisa e apoio ao 
empreendedorismo da Secre-
taria Municipal de Indústria, 
Comércio e Serviços (Semic), 
Gislene Oliveira de Araújo.

As Oficinas SEI retornam no 
segundo semestre, com previ-
são de novos locais para capa-
citação, em Goiânia. “O projeto 

vem ao encontro da missão do 
Sebrae Goiás, de estar cada vez 
mais próximo ao cliente”, ex-
plica a gestora de projetos da 
instituição, Valéria Devellard.

oficinas
As Oficinas SEI são volta-

das, essencialmente, aos mi-
croempreendedores individuais 
(MEI). No entanto, são abertas 
a qualquer empreendedor. Os 
instrutores utilizam linguagem 
simples para falar sobre temas 
como planejamento, compras, 
vendas e controle financeiro. 

serviço

Magia do Corpo
(62) 3233-8235 
Avenida Alberto Miguel, 
nº 396, Campinas, 
Goiânia (GO)
Magia do Corpo 2  
(62) 3092-8255
Rua 137, nº 567, Setor 
Marista, Goiânia (GO)
Bela Buchas (62) 
9126-1034 - 8470-
0063
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Produtores atendidos pelo Sebrae observam alimentos estocados na Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Luziânia e Região

Assentada Gessoni da Silva

produtor de olho na merenda
Projeto leva agricultores familiares a investirem no conhecimento para acessar mercado governamental de alimentos

A oportunidade de comer-
cializar produção para progra-
mas de aquisição de alimentos 
do Governo Federal estimulou 
agricultores familiares goianos 
pela capacitação. Na agenda 
do conhecimento, a partici-
pação em visitas técnicas na 
Agrobrasília 2014 (Feira do 
Cerrado) e numa cooperativa 
em Luziânia (GO). A parceria 
com o Sebrae Goiás beneficiou 
aproximadamente 50 produto-
res rurais das regiões Entorno 
do Distrito Federal e Sudeste 
do Estado.

Atendidos pelos projetos 
Território da Cidadania das 
Águas Emendadas e Setorial 
Rural (Regional Entorno do 
DF do Sebrae Goiás) e Desen-
volvimento Sustentável Setor 
Agrícola (Regional Sudeste 
do Sebrae Goiás), os agricul-
tores conheceram novidades 
do mercado e participaram 
de capacitações durante a 
Agrobrasília.

Na Cooperativa Mista dos 
Produtores Rurais de Luziânia 
e Região (Cariama) os pro-
dutores puderam ver como a 
organização conseguiu aces-
sar comércio governamental 
de alimentos. Atualmente, a 
Cariama trabalha junto da 
Central das Associações dos 
Produtores Rurais de Luziânia 
(Caprul) para vender e dis-
tribuir produção alimentícia 
para escolas do Entorno do DF.

pnae e paa
Gestora de projetos do Se-

brae, Fernanda Lobato explica 
que as visitas acompanham 
programação para preparar 
agricultores familiares para 
acesso ao Programa Nacio-

nal de Alimentação Escolar 
(PNAE) e Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA). 
“Estamos desenvolvendo ca-
pacitações e consultorias, in-
clusive com merendeiras de 
escolas, que participam do 
curso Boas Práticas de Ali-
mentação (BPA)”, lembra.

Segundo Fernanda, 120 
produtores de 18 municípios 
do Sudeste goiano estão in-
tegrados ao projeto na re-
gião. Participaram das visi-
tas técnicas 30 agricultores 
de Campo Alegre, Goiandira, 
Ipameri, Pires do Rio e Orizo-
na. “Vamos desenvolver ações 
do Projeto Desenvolvimento 
Sustentável Setor Agrícola 
durante dois anos, com foco 
especial na produção de ali-

mentos para servir ao PNAE e 
PAA”, destaca.

A assentada rural (pelo 
Incra) Gessoni da Silva, 44 
anos, de Ipameri, acredita 
que as visitas despertam ain-
da mais a necessidade de os 
produtores em qualificar suas 
atividades. Inclusive Gessoni, 
que é presidente de associa-
ção camponesa de agricultura 
familiar no município, desta-
ca que já produz pães para a 
merenda escolar local (PNAE 
e PAA). “Entregamos cerca de 
oito mil unidades para esco-
las, por mês, entre pães, ros-
cas, biscoitos, bolos e pães de 
queijo”, conta.

Para Gessoni, a presença 
do Sebrae Goiás na região, 
por meio da Regional em Ca-

Fotos: Edmar Wellington

AGRONEGÓCIO

seminários rurais

Gerente Regional Entorno do DF do Sebrae Goiás, Ma-
sashi Hiroshima destacou a participação de agricultores fa-
miliares do município de Água Fria de Goiás. Ele anunciou 
a realização de seminários para o setor rural. “Vamos pro-
mover encontros para mostrar possibilidades para diversi-
ficar produção e promover capacitações, em parceria com a 
Secretaria de Agricultura e Faeg/Senar”, observa.

talão, pode acelerar processos 
produtivos para propriedades 
rurais de pequeno porte. “A 
Fernanda (gestora) nos apre-
sentou soluções do Programa 
No Campo para melhorar pro-
dução e gestão na terra, então 
é hora de aproveitar as capa-
citações”, ressalta.
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pesquisa comprova 
ganhos com 
encadeamento

Aumento médio 
é de 34% no 
faturamento e 26% 
na lucratividade dos 
pequenos negócios, 
aponta estudo

Pequenas empresas – aque-
las que faturam entre R$ 360 
mil e R$ 3,6 milhões por ano –
costumam considerar os gran-
des empreendimentos como 
concorrentes. No entanto, 
quando mudam essa visão e 
passam a trabalhar por meio de 
parceria em uma mesma cadeia 
produtiva, crescem os negó-
cios, com ganhos financeiros, 
e principalmente a qualidade e 
produtividade de todas elas.

É o que demonstra estu-
do inédito do Sebrae sobre 
os resultados dos projetos de 
encadeamento produtivo, que 
identificam as demandas das 
grandes empresas e desenvol-
vem as pequenas para se tor-
narem suas fornecedoras ou 
distribuidoras.

Entre as pequenas compa-
nhias atendidas pelo Sebrae, 
o aumento médio no fatura-
mento foi de 34% e de 26% 
na lucratividade. Já para 90% 
das grandes companhias, a 
qualidade dos produtos e ser-
viços oferecidos pelas peque-
nas aumentou e em 20% dos 
casos os prazos de entrega fo-
ram reduzidos, gerando maior 
produtividade.

“Existe ainda muito des-
conhecimento: a grande em-
presa acha que o pequeno 
não é capaz e a pequena acha 
que o grande não é para ele. 
Mas eles podem ter papéis 
complementares, desde que 
haja preparação para isso”, 
explica o presidente do Se-
brae, Luiz Barretto.

Hoje, são 116 projetos na-
cionais e regionais de Encade-
amento Produtivo no Sebrae, 

L E V A N T A M E N T O

inovação

Carlos Alberto apresenta estudo sobre encadeamento durante fórum com empresários de São Paulo

que envolvem mais de 19 mil 
pequenas empresas e cerca 
de 60 companhias de grande 
porte, as chamadas âncoras, 
das cadeias do aço, automo-
tiva, de alimentos, do petróleo 
e gás, do transporte aéreo e da 
beleza, entre outras. A estima-
tiva de negócios entre elas é 
de R$ 4,5 bilhões.

Há várias oportunidades, 
como uma pequena indústria 
que passa a fornecer peças e 
componentes para a produção 
de uma siderúrgica e até um 
salão de beleza que se torna 
distribuidor autorizado de 
produtos de beleza de uma 
marca mundial. “As gran-
des companhias têm vários 
requisitos de qualidade, pra-

zos, capacidade de produção 
etc. Nosso trabalho é adequar 
os pequenos para isso e, des-
sa forma, eles se tornam mais 
competitivos e ganham merca-
do. É um círculo virtuoso para 
toda a economia”, completa.

Na pesquisa, um terço dos 
donos de pequenas empresas 
revelaram que após recebe-
rem do Sebrae as consultorias 
técnicas sobre planejamento, 
finanças, inovação, marke-
ting organizacional, logística, 
entre outras ações, as recla-
mações das grandes empresas 
diminuíram. E para 60% das 
âncoras, a presteza e a flexi-
bilidade das pequenas para 
atender suas necessidades 
emergenciais melhorou.

mulher de negócios
As inscrições ao Prêmio 

Sebrae Mulher de Negócios 
seguem até 31 de julho. A 
empreendedora precisa preen-
cher a ficha de inscrição no 
site (www.mulherdenegocios.
sebrae.com.br) e escrever um 
texto sobre a história de vida 
dela e da empresa. São três ca-
tegorias: microempreendedora 
individual, pequenos negócios 
e produtora rural. 

Prêmio é realizado em duas 
etapas. Na estadual, as ven-
cedoras ganham capacitação 
do Sebrae. As ganhadoras na 
etapa nacional participam de 
viagem internacional para co-
nhecer experiências de empre-
endedorismo em outros países. 

O encadeamento pro-
dutivo tem se mostrado 
também solução para 
levar inovação aos mi-
cro e pequenos negócios, 
estimulado por um pro-
grama nacional desen-
volvido pelo Sebrae em 
parceria com empresas-
-âncoras, a exemplo da 
Petrobras, Gerdau, Ode-
brecht, entre outras

Além dos benefícios 
para os pequenos negó-
cios, que ganham mais 
competitividade e pro-
dutividade, esse processo 
também traz vantagens 
aos empreendimentos de 
grande porte, principal-
mente em áreas como 
distribuição e pós-ven-
da. “O valor da marca 
de uma grande empresa 
depende dessa cadeia”, 
explica o diretor-técnico 
do Sebrae, Carlos Alber-
to dos Santos.  Segundo 
ele, a fatia das micro e 
pequenas no total de em-
presas no Brasil equivale 
a de países da União Eu-
ropeia, mas é muito me-
nor quando considerados 
o volume de empregos e 
a participação no PIB. 

“No caso da Itália, os 
pequenos negócios res-
pondem por 99,4% do to-
tal de empresas e 55,6% 
do valor do PIB, além de 
gerarem 68,5% dos em-
pregos. Já no Brasil, são 
responsáveis por 99,1% 
do total de empreendi-
mentos, mas acumulam 
52,2% dos empregos e 
25% do PIB. As empresas 
brasileiras, embora exis-
tam exceções, precisam 
melhorar a sua produti-
vidade”, destacou.

Luiz Prado
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imobiliárias 
fortalecem 
gestão
Projeto promove diagnóstico, capacitação e 
consultorias, além de um plano de ação que vai 
definir soluções para beneficiar toda a cadeia 

O Projeto Imobiliárias 
Competitivas vai desenvolver 
a capacitação gerencial das 
empresas do segmento na Re-
gião Metropolitana de Goiânia. 
Desenvolvido pelo Sebrae Goi-
ás, o projeto deve beneficiar 
80 empreendimentos por ano, 
até 2017. As micro e peque-
nas empresas imobiliárias vão 
receber diagnóstico, capacita-
ção e consultorias, além de um 
plano de ação que vai definir 
soluções para beneficiar toda a 
cadeia produtiva. 

Parceria envolve entidades 
de classe e sindicatos, como a 
Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goiás 
(Ademi) e o Sindicato da Ha-
bitação de Goiás (Secovi). 

Segundo Ilézio Ferreira, 
presidente da Ademi, o pro-
jeto deve promover inovação 
para as imobiliárias no Esta-
do, pois, “no cenário atual, o 
modelo dessas empresas pode 
estar com dias contados”. 
Para Ilézio, as imobiliárias 
precisam valorizar conceitos. 
“Temos cidades prontas para 
viver e cidades prontas para 
morar. É necessário persona-
lizar atendimento.”

Para isso, Vera Lúcia de 
Oliveira, gestora do Sebrae 

Goiás, destaca que, com o 
projeto, os empreendimentos 
podem medir maturidade da 
gestão. As imobiliárias vão 
receber consultorias por meio 
de programas como o Sebrae 
Mais e o Sebraetec, com des-
taque também para cursos, 
palestras, feiras e missões 
empresariais. “Os empreende-
dores podem agendar diag-
nóstico organizacional e, de-
pois, com um plano de ação 
podemos promover soluções 
desenvolvidas pelo Sebrae.”

A empreendedora Nara Car-
doso, da My Brooker Imóveis, 
acredita que o Projeto Imo-
biliárias Competivivas pode 
ajudar bastante as empresas a 
melhorar sua gestão, finanças 
e estratégias de vendas. “Inclu-
sive fortalecer relacionamento 
entre corretores e comprado-
res, com trabalho focado na 
ética comercial.”

Nara Cardoso, da My Brooker Imóveis, acredita que o projeto pode ajudar as empresas a melhorar 

serviço

Projeto Imobiliárias 
Competitivivas
Regional Metropolitana do 
Sebrae Goiás: (62) 3250-2217

proJeto para desenvolver construção

As micro e pequenas 
empresas que atuam na 
cadeia de suprimentos da 
construção civil, na região 
da Grande Goiânia, recebe-
rão qualificação gerencial 
por parte do Sebrae Goiás. 
O projeto prevê, no primeiro 
momento, trabalhar com 70 
empreendimentos. A con-
clusão dos trabalhos está 
prevista para 2017.

“O objetivo é promover o 
desenvolvimento empresa-
rial e o fortalecimento dos 
elos dessa cadeia produti-
va, estimulando a formação 
de um ambiente favorável 
aos pequenos negócios da 
construção civil”, destaca o 
diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás, Manoel Xa-
vier Ferreira Filho.

Dentre as ações previstas 
pelo Sebrae Goiás, estão o 
diagnóstico organizacional, 
a capacitação gerencial e 
consultorias tecnológicas. 
“São ações focadas, inicial-
mente, na sensibilização e 
mobilização das empresas 
para passarem por diagnós-
tico organizacional. Depois, 
vamos elaborar um plano 
de ação para intervenção 
com as soluções do Sebrae”, 
explica a gestora Vera Lúcia 
Elias de Oliveira.

Pelo endereço www.
mc.sebrae.com.br, o empre-
sário tem acesso à principal 
ferramenta do projeto, cha-
mada Matriz de Competiti-
vidade, pela qual ele pode 
avaliar o índice de compe-
titividade de sua empresa. O 

diagnóstico, após a resposta 
dos questionários e o for-
necimento das informações 
solicitadas, é apresentado 
por meio de gráfico, que 
avalia a gestão e a dimen-
são de oportunidades do 
empreendimento.

atividades
Além do projeto, Vera 

lembrou que existem ou-
tras ferramentas de auxílio 
aos empreendedores do se-
tor da construção. A gesto-
ra apresentou o Na Medi-
da Sebrae, que fornece ao 
empresário uma espécie de 
consultoria de gestão estra-
tégica, financeira, pessoal 
e de marketing; e o Sebrae 
Mais, voltado para empre-
sas avançadas. 



14

junho/2014JORNAL SEBRAE

ESPECIAL

P E S q U I S A

De cada R$ 10 gastos no 
Brasil, R$ 4 correspondem ao 
consumo efetuado no interior 
do País. Levantamento iné-
dito do Sebrae, realizado em 
parceria com o Instituto Data 
Popular, mostra que o consu-
mo fora das capitais e regiões 
metropolitanas soma R$ 827 
bilhões ao ano, o equivalente a 
38% do total do consumo. Esse 
cenário confirma a existência 
de ambiente promissor para os 
pequenos negócios, na medida 
em que metade da população 
brasileira vive no interior e que 
essas regiões vêm apresentan-

do um crescente desenvolvi-
mento econômico.

“O consumo no interior 
hoje já é maior do que o PIB 
de muitos países, como Chile, 
Dinamarca ou Portugal, por 
exemplo. E ainda há muito 
potencial de crescimento, em 
especial para as micro e peque-
nas empresas que estão nessas 
localidades e conhecem melhor 
os mercados e as demandas da 
sua população”, afirma o pre-
sidente do Sebrae, Luiz Bar-
retto. “Além disso, a pesquisa 
mostrou que os consumidores 
no interior definem suas com-
pras principalmente com base 
no preço e na qualidade e dão 
menos importância à marca, o 
que favorece as empresas me-
nores que se preparam para 
oferecer bons produtos e servi-
ços”, complementa.

O Brasil tem 4,6 mil mu-

interior cresce e gera oportunidades
Consumo fora das 
capitais e regiões 
metropolitanas 
soma R$ 827 
bilhões por ano

Fotos: Edmar Wellington

nicípios fora das capitais e 
regiões metropolitanas que 
reúnem 94,3 milhões de ha-
bitantes, o equivalente a 
49% da população. A grande 
maioria (74%) desses mora-
dores do interior vive em áre-
as urbanas, e apenas 26% vi-
vem em áreas rurais. Entre os 
trabalhadores, 77% ganham 
até dois salários mínimos (já 
nos grandes centros, 64% es-
tão nessa faixa de renda). 

“Embora a renda seja me-
nor no interior, o consumo 
vem sendo favorecido pelo de-
senvolvimento das cidades e 
pelo aumento da circulação de 
dinheiro nos municípios. Uma 
das razões é o fato que 63% dos 
beneficiários do Bolsa Família 
vivem no interior”, destaca Re-
nato Meirelles, presidente do 
Instituto Data Popular.

No último ano, os morado-

res dessas cidades gastaram R$ 
265 bilhões na manutenção do 
lar e outros R$ 118,4 bilhões 
com alimentação no domicí-
lio. Medicamentos, material de 
construção e alimentação fora 
do lar (em restaurantes, bares 
e lanchonetes) também estão 
entre os principais gastos.

goiás
Em Goiás, quatro milhões 

de pessoas moram no interior 
(51% da população) e gastam 
R$ 40 bilhões anualmente 
(gasto das famílias). As micro e 
pequenas empresas do Estado 
geram 236 mil empregos for-
mais, de acordo com o estudo. 
As oportunidades de negócio 
estão em praticamente todas 
as áreas, principalmente nas 
cidades mais urbanizadas.

Em Goianésia (a 198 km de 
Goiânia), por exemplo, os ca-

sais Ivan César Zanatta, de 48 
anos, e Gabriele Santa Clara 
Zanatta, 42, e Gustavo Diniz 
Ramos, 30, e Bruna Fonseca e 
Silva, 32, apostam na Nattura-
le Distribuidora de Cosméticos, 
empresa voltada ao bem-estar 
de homens e mulheres. O setor 
de higiene e cuidados pesso-
ais, por exemplo, é um dos que 
mais cresce no País e em Goi-
ás. Somente no ano passado, 
as famílias do interior goiano 
gastaram R$ 1 bilhão com cos-
méticos e outros produtos.

“As mulheres de Goianésia 
são muito vaidosas. Os salões 
estão sempre lotados, mas 
carentes de cosméticos. Não 
existe uma marca que domi-
ne o mercado”, explica Ga-
briele, sobre a oportunidade 
de mercado. “Nossos produ-
tos utilizam matérias-primas 
que não agridem o meio am-

Gabriele Zanatta e Bruna Fonseca, da Natturalle: “As mulheres de Goianésia são muito vaidosas. Os salões estão sempre lotados, mas carentes de cosméticos”, diz Gabriele

Fotos: Edmar Wellington
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o que consomem os moradores do interior

•	 R$	265	bilhões	com	reforma	do	domicílio
•	 R$	118,4	bilhões	com	alimentação	no	domicílio
•	 R$	61	bilhões	com	medicamentos
•	 R$	53	bilhões	com	material	de	construção
•	 R$	52,4	bilhões	com	alimentação	em	restaurantes,	bares	e	lanchonetes
•	 R$	51	bilhões	com	veículo	próprio
•	 R$	36	bilhões	com	vestuário	e	confecção
•	 R$	23	bilhões	com	eletrodomésticos	e	equipamentos	eletrônicos
•	 R$	22	bilhões	com	higiene	e	beleza
•	 R$	19	bilhões	com	educação
•	 R$	19	bilhões	com	móveis	
•	 R$	18,5	bilhões	com	viagens
•	 R$	17	bilhões	com	recreação	e	cultura
•	 R$	14	bilhões	com	calçados
•	 R$	12	bilhões	com	bebidas
•	 R$	6,6	bilhões	com	produtos	de	limpeza
•	 R$	5	bilhões	com	livros	e	material	escolar

•	 23,2	milhões	querem	comprar	móveis	para	a	casa
•	 17,4	milhões	pretendem	adquirir	uma	TV
•	 13,2	milhões	desejam	comprar	geladeira
•	 12,1	milhões	planejam	adquirir	máquina	de	lavar
•	 11,8	milhões	querem	fazer	uma	viagem	nacional	de	avião
•	 9,1	milhões	desejam	um	notebook	ou	netbook
•	 8,8	milhões	pretendem	comprar	moto
•	 6,9	milhões	querem	comprar	um	carro
•	 5,1	planejam	ter	um	tablet
•	 4,8	milhões	planejam	adquirir	casa	ou	apartamento
•	 4,1	milhões	desejam	fazer	uma	viagem	internacional	de	avião
•	 3,2	milhões	querem	comprar	smartphone

biente e atendem, de maneira 
bastante satisfatória, o gosto 
dos clientes, sem prejudicar 
o cabeleireiro ou o usuário”, 
emenda Bruna.

Os casais já investiram qua-
se R$ 100 mil na nova empre-
sa. No primeiro semestre deste 
ano, conseguiram empréstimo 
de R$ 25 mil do Programa Cré-
dito Produtivo, do Governo do 
Estado. O dinheiro será reverti-
do na fabricação da linha Nat-
tuhair (profissional para salão), 
com plástica dos fios de cabe-
los, escova de sericina, botox 
capilar, silver (shampoo, más-
cara e gloss) e revitalizantes.

“Deslanchamos a empre-
sa, depois do financiamento”, 
destaca Gustavo Diniz. Tanto 
que a marca deve lançar mais 
duas linhas de produtos: a 
Nattubody (hidratantes, sabo-
netes, óleos corporais, protetor 
solar e sabonete líquido) e a 
Nattuhome (essências de aro-
matizantes para perfumar o 
ambiente, sabonete para lava-
bo e água para passar roupas).

Em Jaraguá (a 143 km de 
Goiânia), conhecido polo de 
confecções de Goiás, a costu-
reira Roselene Soares da Silva, 
de 39 anos, qualifica sua pro-
dução de roupas para conquis-
tar um mercado em expansão. 
Ela participa do Projeto Em-
preender, do Sebrae Goiás, que 
promove ações para capacita-

ção, associativismo, formali-
zação, marketing e acesso ao 
mercado aos empreendedores.

A microempreendedora in-
dividual formalizou a ativida-
de há três anos, orientada pelo 
Sebrae Goiás. Abriu sua loja, 
a Senha Secreta, na Avenida 
Tubertino Rios, a principal do 
comércio em Jaraguá. “Partici-
pei de cursos do Sebrae e rece-
bi atendimento presencial, que 
fazem diferença no dia a dia 
da confecção”, destaca.

O curso de costureira apri-
morou o talento de Roselene 
para fabricar roupas. Ela mes-
ma faz os moldes, corta e cos-
tura os modelos. “São cerca de 
100 peças exclusivas, comer-
cializadas na Senha Secreta.”

cenário positivo
Consultor do Sebrae Goiás 

de Políticas Públicas e Serviços 
Financeiros, Celismarques An-
tonio explica que os resultados 
mostram cenário bastante po-
sitivo para Goiás. Ele acredita 
ainda que são cinco os fatores 
determinantes para o desen-
volvimento do interior goiano: 
as políticas públicas de muni-
cipalização, a política nacional 
de acesso à informação, meno-
res índices de violência, maior 
quantidade de trabalho coope-
rativo e um programa consoli-
dado de incentivos fiscais para 
atração de novas empresas.

o que os moradores do interior 
pretendem comprar em 2014

Entre os 94,3 milhões de habitantes de cidades fora 
das capitais e regiões metropolitanas:

Roselene Soares abriu sua loja, a Senha Secreta, em Jaraguá
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serviço
Andreia Calçados: 
(62) 3622-3340
www.andreiacalcados.
com.br / www.
flowersapatilhas.com
Avenida C, Qd. 54, Lt. 07, 
Setor Novo Horizonte, 
Goiânia (GO)

Comerciante mostra 
que perseverança é o 
segredo para alcançar 
o sucesso como patrão

O comerciante Valdir Mar-
cório Júnior, de 29 anos, 
nunca gostou de depender de 
ninguém. Aos 15 anos, lava-
va carros na porta de casa, no 
Setor Coimbra, para ganhar di-
nheiro. “Não aguentava mais 
pedir dinheiro para o meu pai.” 
Após alguns meses na rua, co-
meçou a vender calçados numa 
empresa da vizinhança. Apren-
deu, desde a arte de fabricação, 
até técnicas de negociação nos 
seis anos em que foi emprega-
do - chegou a ser gerente.

Com a febre dos pneus 
usados em Goiânia (GO), no 
início dos anos 2000, Valdir 
vislumbrou a possibilidade de 
ter o próprio negócio. Reve-
la que ganhou muito dinheiro 
no período, mas a alegria du-
rou pouco - o governo proibiu 
a importação de pneus usados 
logo em seguida. “O tempo foi 
pouco (cerca de um ano), mas 
descobri que tinha a veia em-
preendedora.”

Entusiasmado, Valdir come-
çou a fabricar calçados, mas 
não teve sucesso. Resolveu, 
então, voltar a ser emprega-
do (representante de empresa 
de material hospitalar) e fazer 
faculdade. Parou com as duas 
atividades. Conseguiu emprego 
em uma cerealista, voltou à ati-
vidade que mais gosta, compra 
e venda. Com boas amizades e 
dinheiro no bolso, enxergou, 
novamente, a chance de ser pa-
trão. “Foi meu segundo erro.”

O jovem comprou uma ce-
realista de sócio com o ex-so-

gro, a Feijão Patriarca. Investiu 
tudo que tinha ganho como 
empregado. E ficou sem nada. 
“Chegamos a ter 30 funcioná-
rios. Saí na lona.”

Como todo bom brasileiro, 
Valdir não desiste nunca. Ao 
lado de dois sócios, entrou no 
negócio de frutas. Comprava 
no Ceasa e entregava em fei-
ras, supermercados e vendedo-
res ambulantes. Mais uma vez, 

altos e baixos do empreendedorismo

quebrou. “Fiquei sem dinheiro 
até para o cigarro”, brinca. 

Em julho de 2012, com R$ 
400 emprestados pelo pai, o 
empreendedor voltou à ativa. 
Como sabia fazer sandálias 
rasteirinhas e sapatilhas, ini-
ciou a produção no quintal de 
casa, no Setor Novo Horizonte, 
em Goiânia. O negócio, enfim, 
prosperou. Seis meses depois, 
a Andreia Calçados Indústria e 

Comércio alcançou faturamen-
to de R$ 17 mil. “Nessa época, 
minha mulher (Andreia Rodri-
gues Correia, 20) vendia calças 
jeans na Avenida 44 (ponto 
tradicional de comércio popu-
lar na capital).”

No início, o casal negociava 
os calçados na porta de casa e 
nas feiras livres. Faturamento 
entre R$ 20 mil e R$ 30 mil 
por mês. Em agosto, após criar 
um e-commerce, as vendas sal-
taram para R$ 150 mil. “Todo 
mundo falava nesse tal de Face, 
que eu nunca tinha entrado. 
Resolvi montar uma página lá 
pra vender. Mas não entendia 
muito de comércio eletrônico. 
Foi aí que entrou o Sebrae. Fui 
na agência pedir ajuda. E a em-
presa mudou graças ao Ario-
valdo (Pereira de Morais Junior, 
consultor). Ele me ensinou a 
vender pela internet.”

Com o crescimento das ven-
das, Valdir terceirizou a fabri-
cação de sapatilhas - continua 
fazendo rasteirinhas, com aju-

Funcionárias trabalham na Andreia Calçados Indústria e Comércio, no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. Empresa é 100% e-commerce

Casal Valdir Marcório Júnior e Andreia Rodrigues mostra sapatilhas

da de funcionários. São sete 
colaboradores de maneira di-
reta na indústria e pelo menos 
100 nas duas fábricas de calça-
dos que ele terceiriza. As ven-
das são feitas para todo o País, 
despachadas pelos Correios.

Indagado sobre o segredo 
do sucesso, diz que é perseve-
rança e muito trabalho. “Não 
sou de desistir. E tenho certeza 
de que não vou mais quebrar. O 
Sebrae fez consultoria no meu 
negócio recentemente. Só rece-
bi elogios. Agora, enfim, estou 
no caminho certo.”

Fotos: Silvio Simões
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serviço
Dr. Faz Tudo Reparos e 
Reformas - (62) 3928-
2828 
Rua 4, nº 485, Ed. Maria 
Coelho, Sala 103, Setor 
Oeste , Goiânia (GO)  
www.drfaztudo.com.br/
goiania-sm2

Unidade é 
especializada em 
manutenção de 
imóveis comerciais e 
residenciais

Irmãos Leonardo e Leopoldo Santana ao lado de funcionários da unidade Dr. Faz Tudo, em Goiânia

Setor que cresce acima do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do País, a construção abre um 
leque de oportunidades para 
empreendedores. Os irmãos Le-
onardo Santana Xavier de Sou-
sa, de 28 anos, e Leopoldo San-
tana Xavier de Souza, 32, não 
deixaram o cavalo passar arria-
do. Em fevereiro passado, eles 
inauguraram a franquia Dr. Faz 
Tudo Reparos e Reformas, em 
Goiânia (GO), especialista na 
manutenção rápida de imóveis 
(residenciais ou comerciais).

Com apenas quatro meses 
de funcionamento, a unidade 
já atende as expectativas dos 
jovens empresários. “Serviço 
não falta”, comemora Leonar-
do, com sorriso no rosto. “Te-
mos cinco funcionários, todos 
registrados, que trabalham o 
tempo todo. São profissionais 
de ótima qualidade, que eram 
autônomos e conseguimos re-
tirá-los do mercado.”

Um dos diferenciais da Dr. 
Faz Tudo, segundo Leonardo, 
é a segurança para o cliente. 
Ao assinar o contrato, ele ex-
plica, a franquia é obrigada a 
cumprir com o que está escrito. 
Emitem, inclusive, nota fiscal 
dos serviços prestados. 

goiânia tem 
franquia dr. 
faz tudo

“Ocorre, muitas vezes, de 
o autônomo pegar o serviço 
e não terminá-lo, mesmo ten-
do recebido o dinheiro ante-
cipadamente. Conosco, isso 
não acontece. Mesmo que o 
profissional abandone a obra, 
eu mando outra pessoa para o 
seu lugar. Sempre cumprimos 
o combinado.”

Os trabalhadores da Dr. Faz 
Tudo também utilizam uni-
forme e são qualificados para 
atender bem ao cliente. Eles 
trabalham com hidráulica, elé-
trica, pintura e alvenaria. “Só 
não pegamos obras grandes”, 
adverte Leonardo, que já tinha 
experiência na área de cons-
trução civil - era proprietário 
de uma loja de material de 
construção em Goiânia. 

“A área de construção civil 
é muito boa, principalmente 
nos serviços. Você até sofre 
para selecionar mão de obra, 
mas depois que forma boas 
equipes, como as nossas, o ne-
gócio tende a deslanchar.”

preços
Por ser legalizada, a unida-

de de Goiânia da Dr. Faz Tudo 
não consegue competir com 
autônomos na questão de pre-
ço ao consumidor. No entanto, 
é possível pagar com cartão de 
crédito e receber nota fiscal. 
“Somos uma empresa de con-
fiança e nos responsabilizamos 
por tudo na obra.”

A franquia é de atuação 
nacional e recebeu, este ano, o 

Silvio Simões

S E R V I Ç O S

selo de Excelência em Franchi-
sing da Associação Brasileira 
de Franchising (ABF). A pre-
visão para 2014 é que o setor 
da construção cresça 2,4% este 
ano, enquanto que o PIB não 
deve passar de 1%.

empresa do segmento 
de comunicação

Além da franquia da Dr. 
Faz Tudo Reparos e Refor-
mas, os irmãos Leonardo 
de Sousa, de 28 anos, e Le-
opoldo de Souza, 32, são 
sócios em outra empresa, a 
Invent Mídia Indoor, jun-
tamente com o publicitário 
João Mendanha, 29. Lan-
çada em 2011, a empresa 
oferece a criação de peças 
publicitárias para serem 
veiculadas por meio da di-
gital signage - mídia digital 

indoor que propaga anún-
cios e conteúdos variados, 
formatados de acordo com 
o local de exibição.

As mensagens veicula-
das são visuais e enviadas 
por meio de sistema digital 
que as transmite em telas de 
alta tecnologia, instaladas 
em pontos de espera. Além 
disso, a Invent é responsá-
vel por contratar os pontos 
estratégicos para a veicula-
ção dos anúncios.
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beneficiamento qualifica mel

Entreposto terá capacidade para processar 
100 toneladas do produto por ano

Os produtores de Poranga-
tu (a 407 km de Goiânia), no 
Norte goiano, investem no be-
neficiamento e melhoramen-
to da produção apícola. Um 
entreposto do mel deve ficar 
pronto até agosto, com capa-
cidade para processar 100 to-
neladas do produto por ano. 
A obra, orçada em quase R$ 
650 mil, tem recurso do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Social e Econômico (BNDES), 
em projeto orientado por con-
sultoria do Sebrae Goiás.

Segundo Marlindo Ferrei-
ra, de 43 anos, presidente da 
Cooperativa dos Apicultores 
e Agricultores Familiares do 
Norte Goiano (Coopermel), o 

Marlindo Ferreria, presidente da Coopermel: “Os apicultores vão desenvolver capacidades que ajudam melhorar e aumentar produção”

Fotos: Edmar Wellington

projeto apontou a viabilidade 
técnica e econômica da cons-
trução. “A unidade de benefi-
ciamento deve estimular pro-
dução de mel dos cooperados, 
que, atualmente, é de 40 to-
neladas anuais (previsão para 
2014)”, estima.

A Coopermel tem 80 agri-
cultores integrados nos mu-
nicípios de Porangatu, São 
Miguel do Araguaia, Novo 
Planalto, Mutunópolis, Mara 
Rosa, Amaralina, Campinaçu, 
Campinorte, Formoso, Trom-
bas, Minaçu, Montividiu do 
Norte e Santa Tereza de Goiás.

Para dar conta de manter 
a capacidade total de produ-
ção do entreposto, Marlindo 

espera agregar mais apicul-
tores na Coopermel e quali-
ficar a atividade. Para isso, 
a Regional Norte do Sebrae 
Goiás (sede Porangatu), por 
meio do Projeto de Desenvol-
vimento de Sistemas Agrofa-
miliares da Região Norte, está 
iniciando novo processo de 
capacitação com 13 soluções 
do Programa No Campo, que 
deve estimular produtividade 
e agregar valor ao produto.

ncr
Segundo Solino Mourão, 

gestor de projetos do Sebrae 
Goiás, as capacitações in-
cluem soluções como o Pro-
grama NCR (Negócio Certo 
Rural – parceria com o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural/Senar Goiás), Redes As-
sociativas, D-Olho na Quali-

dade e Gestão da Qualidade 
Rural. “Também vamos desen-
volver a consultoria específica 
Gestão de Apiários”, destaca.

Por sinal, a consultoria 
deve resolver o maior proble-
ma da produção apícola ao 
Norte de Goiás, que é a baixa 
produtividade. O presidente 
da Coopermel lembra que a 
produção média por colmeia 
na região é de apenas 15 kg/
ano. “Enquanto isso, tem api-
cultor no Brasil com produ-
ção média de 60 kg por col-
meia/ano.”

Marlindo acredita que falta 
manejo correto para triplicar 
produção entre os cooperados. 
“Os apicultores vão desenvol-
ver capacidades que ajudam 
melhorar e aumentar a produ-
ção, como investir em renova-
ção de abelhas rainhas.”

mercado aberto

A produção em escala 
de mel deve garantir mais 
acesso ao mercado para a 
Cooperativa dos Apicul-
tores e Agricultores Fa-
miliares do Norte Goiano 
(Coopermel), especialmen-
te junto aos programas 
de aquisição de alimentos 
do governo federal (Pro-
grama Nacional de Ali-
mentação Escolar/PNAE e 
Programa de Aquisição de 
Alimentos/PAA).

Aliás, a cooperativa já 
fornece mel para escolas 
municipais. Somente ano 
passado, os cooperados 
participaram da venda de 
nove toneladas do pro-
duto para o PAA. “Foram 
R$ 76 mil comercializados 
com o programa”, lembra 
Marlindo Ferreira, presi-
dente da cooperativa.

sif
Com a inauguração do 

entreposto, a Coopermel 
pode conquistar mercado 
ainda maior, pois vai re-
ceber Selo de Inspeção Fe-
deral (SIF). “Vamos vender 
mel além da ‘fronteira’ de 
Goiás”, prevê Marlindo. 
Atualmente, o produto be-
neficiado pela cooperativa 
atende também o mercado 
de varejo do Norte goiano. 
“O beneficiamento é feito 
em 20 casas do mel, da 
própria Coopermel e dos 
produtores”, explica.

Marlindo e Solino visitam 
obras do entreposto
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Empreendedor investe em consultoria para 
reposição de produtos, layout e logística, e 
agiliza processos em supermercado

Aílton Gratão e Beatriz 
Monteiro no Mercabox. 
Abaixo, o repositor 
Miquéias de Sousa

‘chão de fábrica’ 
melhora organização

Depois de 19 anos da aber-
tura de seu supermercado, 
Aílton Gratão Araújo, de 42 
anos, garante estar “tentando 
virar empreendedor”. Para ele, 
somente agora que conquis-
tou maturidade empresarial. 
Mas, numa breve observação, 
a humildade demonstrada por 
Aílton parece não combinar 
com o sucesso da empresa, o 
Mercabox Araújo, instalado 

na região Central de Minaçu 
(GO), Norte do Estado (a 504 
km de Goiânia).

O prédio próprio de 1,6 mil 
metros quadrados, fruto do 
investimento de R$ 1,5 mi-
lhão, prova que Aílton aplica 
muito bem a arte de empre-
ender. A nova estrutura abriu 
ainda mais mercado para sua 
empresa, ajudou melhorar o 
atendimento e consolidou o 

nome (marca) bastante popu-
lar na cidade.

De qualquer forma, é justa-
mente na modéstia que Aílton 
parece fazer carreira promis-
sora. Ele mantém escritório 
de frente ao consumidor, sem 
portas, bastante acessível. Tra-
balha junto da mulher, Beatriz 
da Silva Monteiro, 34. “O con-
tato direto nos ajuda aprimorar 
atendimento e fidelização do 
cliente”, considera Aílton.

E foi essa disposição do 
empresário que resultou numa 
proposta de consultoria do 
Programa Sebraetec, por meio 
da Regional Norte do Sebrae 

Goiás, com sede em Poranga-
tu (GO), a 178 km de Minaçu. 
A ação incluiu uma espécie de 
‘chão de fábrica’ para desen-
volver processos de reposição 
de produtos, layout e logística. 
“O Mercabox ficou mais orga-
nizado e as vendas aumenta-
ram”, conta Aílton.

Segundo ele, consultoras do 
Sebrae passaram uma semana 
fazendo diagnóstico empresa-
rial, que promoveu mudanças 
no mercado. “Com a consul-
toria, mantemos a loja sempre 
organizada.” Com os processos 
‘encaixados’, Aílton destaca 
que aproveita melhor a mão 

Fotos: Edmar Wellington

M I N A Ç U

de obra, remanejando colabo-
radores para diversas funções.

O repositor de produtos Mi-
quéias de Sousa, 19, lembra 
que os serviços que fazia em 
uma hora, ele termina entre 30 
e 40 minutos. “Antes, a gente 
deixava muita coisa disposta 
no chão, agora o caminho fica 
livre para o consumidor.”

A técnica de enfermagem 
Simone Costa, cliente do Mer-
cabox Araújo, confirma as 
mudanças para melhor. “As 
caixas que ficavam no chão 
nos impedia de aproximar da 
mercadoria, então muitas ve-
zes desistia de levar produtos.”
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cada vez mais próximo do clienteCom inaugurações das 
agências de Paraúna, 
Santa Helena e 
Silvânia, Sebrae Goiás 
soma 37 pontos de 
atendimento

As cidades de Paraúna, 
Santa Helena de Goiás e Sil-
vânia inauguraram agências 
Sebrae. Agora, o Sebrae Goiás 
possui 26 agências no Estado, 
em processo de descentraliza-
ção do atendimento. Ao todo, 
a instituição já conta com 37 
pontos em Goiás, somando sua 
sede (Goiânia) e 10 regionais.

O evento em Santa Helena 
(a 219 km de Goiânia) reuniu 
a diretoria do Sebrae Goiás, 
comunidade e parceiros. Para 
Manoel Xavier Ferreira Filho, 
diretor-superintendente do Se-
brae Goiás, a sociedade orga-
nizada e poder público são os 
responsáveis por apontar dire-
trizes do trabalho da entidade 
no município. “Estamos che-
gando para ficar, para ajudar o 
desenvolvimento local”, disse.

Rodrigo Campos, secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico de Santa Helena, disse 
que a agenda da pasta estará 
intimamente ligada à atuação 
do Sebrae. “O Sebrae e a pre-
feitura têm o mesmo objetivo, 
que é potencializar recursos 
para desenvolver micro e pe-
quenas empresas.”

Em Silvânia (a 83 km de 
Goiânia), ao lado do prefeito 
José Faleiro, o presidente do 
Conselho Deliberativo do Se-
brae Goiás, Marcelo Baiocchi, 
enalteceu a pujança do co-
mércio local, durante discur-
so de inauguração. Disse que 
a agência dará uma excelente 
contribuição para que o muni-
cípio não pare de crescer.

empreendedorismo público
Em Paraúna (a 160 km de 

Goiânia), a inauguração da 
Agência Sebrae teve a pre-
sença do vencedor do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor 
(2005), o ex-prefeito local Se-
bastião Ferro, diretor do Ins-
tituto de Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Estado de 
Goiás (Ipasgo). Ele se juntou ao 
atual prefeito, Edson da Silva, 

para agradecer o investimento 
do Sebrae Goiás na cidade.

Para Edson, o Sebrae vai 
oferecer ao empreendedor de 
Paraúna soluções para me-
lhorar a gestão empresarial. 
“A própria prefeitura neces-
sita das empresas ainda mais 
qualificadas, pois, por meio da 
Lei Geral municipal, já realiza 

praticamente todas as compras 
públicas dos empreendimentos 
locais”, destaca.

Presidente do Conselho De-
liberativo do Sebrae no Estado, 
Marcelo Baiocchi afirmou que 
a instalação física qualifica 
atendimento presencial para 
empreendedores de Paraú-
na e comunidades próximas. 

“Exemplar tem sido a busca 
dos empresários pelos serviços 
do Sebrae, cursos e consulto-
ria, que fortalecem negócios, 
seja na cidade ou área rural.”

O prefeito Edson, por si-
nal, acredita que os empreen-
dimentos rurais de Paraúna 
podem aproveitar bastante as 
ações do Sebrae. 

Fotos: Edmar Wellington

E X P A N S Ã O

Fachada da Agência Sebrae de Silvânia, que está em operação desde o início do ano. Unidade contribui para o crescimento do município

Autoridades, dirigentes do Sebrae Goiás e integrantes da comunidade inauguram as agências Sebrae de Santa Helena de Goiás e Paraúna
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orientação 
ajuda crescer
Capacitação do 
Programa Negócio 
a Negócio permite 
que empreendedora 
migre de MEI para 
microempresa

Antes mesmo de comple-
tar dois anos de abertura - 
tempo de afirmação para as 
empresas brasileiras -, a Qui-
mera Presentes, de Goianésia 
(a 198 km de Goiânia), vai 
migrar a figura jurídica, de 

empreendimento individual 
para microempresa. A dife-
rença é substancial, com per-
missão de faturamento anual 
passando de R$ 60 mil para 
R$ 360 mil. “Podemos crescer 
mais e gerar empregos”, con-
sidera Isadora Cristina Silva, 
de 23 anos, proprietária.

A mudança tem tudo a ver 
com a ajuda do Sebrae Goiás, 
ressalta Isadora, que trabalha 
junto da mãe, Eliete Moreira 
dos Santos Silva, 46. Elas re-
ceberam atendimento da Re-
gional Noroeste da entidade 

(sede Goianésia), por meio de 
cursos, orientações e consul-
toria. “Um agente de orienta-
ção do Sebrae visitou nossa 
empresa e desenvolveu diag-
nóstico empresarial bastante 
promissor”, conta Isadora.

mercado
Segundo Isadora, a consul-

toria do Programa Negócio a 
Negócio mostrou que a Qui-
mera Presentes está no cami-
nho certo para continuar con-
quistando mercado. “Tanto 
que recebemos ‘parabéns’ do 

agente, em anotação de estí-
mulo na devolutiva”, lembra.

Mesmo assim, a jovem 
destaca ainda receber visitas 
do Sebrae Goiás na empresa, 
quando recebe dicas para me-
lhorar desempenho da Quime-
ra Presentes. “Confio muito 
na experiência dos consulto-
res do Sebrae para promover 
intervenções empresariais.”

A própria formalização 
inicial como microempreen-
dedora individual (MEI) foi 
orientação do Sebrae Goiás. 
Segundo ela, na época, o ca-

G O I A N É S I A

PELO ESTADO

Vilmar Rosa: “O Pais foi a minha redenção. Com ele, consegui estruturar a propriedade, pagar as dívidas”

Eliete Moreira e a filha Isadora Cristina na Quimera Presentes: “Confio muito na experiência dos consultores do Sebrae para promover intervenções empresariais”, diz a jovem

serviço

Quimera Presentes - 
(62) 3353-7317
Rua 18, nº 86, Centro, 
Goianésia (GO)
Site: quimerapresentes.
com.br

pital da empresa era pequeno 
(R$ 40 mil). “Era necessário 
cumprir etapas”, observa a 
mãe, Eliete. 
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Cinco veículos de comuni-
cação de Goiás estão na fase 
final do Prêmio Sebrae de Jor-
nalismo, após vencerem a eta-
pa estadual. Jornal O Popular 
(Impresso), Rádio Brasil Central 
(rádiojornalismo), TV Anhan-
guera Goiânia (telejornalismo), 
Site Goiás Agora (webjornalis-
mo) e a revista The Book (foto-
jornalismo) disputam premia-
ção de R$ 120 mil no dia 12 de 
agosto, em Brasília (DF). 

O processo de julgamento 
estadual foi realizado por pro-
fissionais de 26 unidades da fe-
deração. Em cada Estado e no 
Distrito Federal, cada comissão 
julgadora contou com três re-
presentantes do Sebrae, três 
convidados de instituições par-
ceiras de empreendedorismo ou 
do meio acadêmico e um repre-
sentante da Revista Imprensa.

Além das seis categorias 
principais (Goiás só teve cinco 
classificados), a etapa nacional 
também entregará o Grande 

P R Ê M I O  S E B R A E

Fotos: Edmar Wellington

goianos disputam final em brasília
Ganhadores do concurso serão anunciados durante cerimônia no dia 12 de agosto e disputam R$ 120 mil em prêmios

Jornalistas premiados em Goiás recebem certificados durante solenidade na sede do Sebrae Goiás

Prêmio Sebrae de Jornalismo, 
para a melhor matéria entre to-
das as premiadas, e o título de  
“Jornalista Parceiro do Empre-
endedor” para prestigiar o pro-
fissional que se destacou como 
incentivador da pauta sobre 
pequenos negócios no País.

reportagens
O jornal O Popular venceu 

o prêmio estadual com a repor-
tagem “O negócio é a batata”, 
de Fernando Dantas. A maté-
ria fala sobre a produção do 
tubérculo em Cristalina (a 288 
km de Goiânia), que alcança 
250 mil toneladas por ano - 
10% da produção nacional. 

O repórter da Rádio Brasil 
Central/AM e FM, Gil Bomfim, 
ganhou o prêmio com a maté-
ria: Mulheres já comandam a 
metade das micro e pequenas 
empresas no País, que teve a 
produção de Bruna Mastrella e 
edição de Fausto Marciano. 

Handerson Pancieri, repór-

ter e produtor da TV Anhan-
guera, venceu com uma série 
de reportagens sobre empre-
endedorismo. Ele contou his-
tórias de sucesso de pessoas 
que abandonaram o emprego 
em busca do sonho de ter o 
próprio negócio. André Olivei-
ra, repórter do site de notícias 
Goiás Agora, ganhou com a 
reportagem “Banco do Povo 
financia a expansão de acade-
mia em Formosa”. 

A revista The Book, com 
menos de um ano de existên-
cia, ganhou com a matéria “Ah, 
se ela falasse francês!”, sobre o 
centenário doce de marmelo, a 
marmelada Santa Luzia, pro-
duzida artesanalmente em Lu-
ziânia (a 196 km de Goiânia). 
Assinada pela editora geral da 
publicação, Adevania Silveira 
e fotografada por Edgard Soa-
res, a matéria mostra a glória e 
a queda - que caminha para a 
extinção - do doce mais apre-
ciado por D. Pedro II.

Categoria: Jornalismo Impresso
Trabalho: O negócio é a batata
Veículo: O Popular 
Autor e representante: Fernando Dantas

 
Categoria: Radiojornalismo

Trabalho: Mulheres já comandam a metade das 
micro e pequenas empresas no País
Veículo: Rádio Brasil Central
Autores: Gildésio Bomfim (Gil Bomfim), Bruna 
Mastrella e Fausto Marciano 
Representante: Gildésio Bomfim
 

Categoria: Telejornalismo
Trabalho: Série Empreender 2013
Veículo: TV Anhanguera Goiânia
Autor: Handerson Pancieri 
Cinegrafista: Reginaldo Oliveira 
e Delúbio Reis 
Representante: Handerson Pancieri

 
Categoria: Webjornalismo

Trabalho: Banco do Povo financia 
a expansão e academia em Formosa 
Veículo: Site Goiás Agora
Autor e representante: André Oliveira

Categoria: Fotojornalismo
Trabalho: Ah, se ela falasse francês
Veículo: The Book 
Fotojornalista: Edgard Soares
Representante: Adevania Silveira 
dos Santos 

confira os ganhadores do 
prêmio sebrae de Jornalismo 
(etapa estadual)

JORNALISMO
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Empresários e profissionais do setor turístico conhecem a Fazenda Babilônia, em Pirenópolis, que faz parte do Circuito Quintais de Goiás

Espaço na Fazenda Babilônia, que fica a 24 km de Pirenópolis

E N C O N T R O  S E B R A E

goiás consolida roteiros turísticos
Empreendedores 
integram ações de 
acesso ao mercado 
para circuitos no 
Estado

Os empreendedores inte-
grados aos circuitos turísticos 
implantados em Goiás devem 
‘colher frutos’ ainda maiores 
de seus esforços pela capacita-
ção, gestão e acesso ao merca-
do. Eventos como a realização 
da Copa do Mundo de Fute-
bol no Brasil podem ajudar 
consolidar roteiros no Esta-
do, especialmente nas regiões 
Central, Nordeste e Sul, com 
os circuitos Cidades Históri-
cas, Chapada dos Veadeiros e 
Águas Termais. “A proximida-
de com Brasília (cidade-sede 
da Copa) ajuda”, explica La-
rissa Ribeiro, gestora de pro-
jetos do Sebrae Goiás.

As oportunidades criadas 
pela Copa foram aproveitadas 
pelos operadores de turismo 
goianos. A participação dos 
profissionais na quarta edi-
ção do Encontro Sebrae 2014 
(abril passado) é exemplo dis-
so. O evento realizado no Está-
dio Nacional Mané Garrincha, 
em Brasília (DF), promoveu os 
circuitos e rodadas de negó-
cios com agências de turismo 
nacionais. “Apresentamos 150 
produtos formatados em oito 
circuitos turísticos de Goiás”, 
destaca Tatiana Fernandez, 
consultora do Sebrae Goiás.

O agente turístico Denilson 
Matteucci, proprietário da Ter-
ra Goiaz Turismo e Aventura, 
em Caldas Novas (GO), garan-
te ter feito um bom negócio 
participando do encontro. “As 
rodadas de negócios nos co-

locam em contato direto com 
quem compra produtos turís-
ticos, então essa parceria do 
Sebrae é fundamental.”

Matteucci lembra que as 
capacitações promovidas pe-
los projetos do Sebrae Goiás 
ajudaram agências nas nego-
ciações. “A implantação dos 
circuitos criou produtos, lin-
guagem e tarifário, essenciais 
pra vender destinos”, ressalta. 
Ele apresentou roteiros para 
operadores de turismo dos 
Estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Mato Grosso, Goiás 
e Distrito Federal.

A operadora Simone Rodri-
gues, da Bancorbrás Turismo, 

Fotos: Edmar Wellington

de Brasília, acredita que a orga-
nização do turismo goiano em 
circuitos melhora a apresenta-
ção de produtos. “Os turistas 
do Distrito Federal já escolhem 
destinos em Goiás como prefe-
renciais, e, com a implantação 
dos circuitos, podemos con-
quistar mais visitação”, avalia.

aplicativo
Por meio do Programa Se-

braetec, de Inovação e Tec-
nologia, o Sebrae Goiás aju-
dou desenvolver o ‘Aplicativo 
Circuitos Turísticos de Goiás’, 
com informações sobre os cir-
cuitos Quintais de Goiás, Fé 
no Coração do Brasil, Águas 
Termais, Cidades Históricas, 

SERVIÇOS

Chapada dos Veadeiros, Pega-
das no Cerrado, Serra da Mesa 
e Vale do Araguaia.

Segundo a gestora Larissa, 
o acesso pode ser feito pelas 
plataformas IOS e Android. “O 

Sebrae subsidiou desenvolvi-
mento do aplicativo, que bene-
ficia 329 empresas, mostrando, 
por exemplo, receptivos, ativi-
dades, meios de hospedagem, 
transporte e tarifário.”
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empresas vão ofertar produtos e 
soluções inovadoras ao empreendedor

O “Estudo Tendências e 
Oportunidades Para Pequenos 
Negócios em Goiás”, elabora-
do pela Unidade Gestão Estra-
tégica (UGE) do Sebrae Goiás, 
apresentará, durante a 10ª edi-
ção da Feira do Empreendedor, 
em Goiânia, diagnóstico sobre 
a realidade socioeconômica 
do Estado. Além do raio-x, 
o estudo apontou 18 macro-
tendências de negócios. Essas 
oportunidades em potencial 
serão extraídas e colocadas em 
cartilhas físicas e virtuais, com 
informações bem específicas 
sobre o tema, e estarão à dis-
posição do empreendedor com 
auxílio de consultor.

Com base nesse estudo, 67 
empresas, de Goiás e outros 
Estados, vão ofertar produ-
tos e soluções inovadoras ao 
empreendedor. Serão 20 fran-
quias, 13 empresas de tecno-

logia da informação (TI) e 34 
oportunidades diversas. Além 
desses expositores, haverá so-
luções especiais como o Cen-
tro Sebrae de Sustentabilida-
de, Mercado Livre, Facebook, 
Market up, lojas conceito, es-
paço para startups e economia 
criativa, além de soluções do 
Sistema S.

“O empreendedor terá con-
tato direto com seu merca-
do consumidor, fabricantes, 
franqueadores, empresas de 
TI, contatos comerciais e en-
tendimento de lojas conceito, 
dentre outros”, explica Manoel 
Xavier, diretor-superintenden-
te do Sebrae Goiás.

O Sebrae Goiás também 
realizará exposições dos seus 
principais serviços e produ-
tos, incluindo programas dos 
setores de quatro grandes pla-
taformas: indústria, comércio, 

prestação de serviço e agrone-
gócios.  Dentro da Feira terá 
ainda espaço voltado à Edu-
cação Empreendedora, para 
crianças, adolescentes e jovens 
estudantes. “Vamos demons-
trar as soluções para as escolas 
e também para instituições de 
ensino superior e técnico”, ex-
plica Marcos Fernando Passos, 
gestor do Sebrae Goiás e coor-
denador da Feira.

anual
A Feira do Empreendedor 

será realizada de 31 de julho a 
3 de agosto deste ano, no Cen-
tro de Convenções de Goiâ-
nia, repleta de oportunidades 
para o surgimento de novos 
negócios e capacitação aos 
empreendedores da micro e 
pequena empresa e potenciais 
empresários, tanto do campo 
quanto da cidade.

•	 Internet e conectividade
•	 Consumo em nichos de mercado
•	 Busca da espiritualidade
•	 Consumo consciente e sustentabilidade
•	 O atual mundo das crianças e adolescentes
•	 Consumo nas classes emergentes
•	 Saúde e beleza
•	 O poder da mulher no mercado 
•	 (in) Segurança
•	 Mercado pet
•	 Casais sem filhos
•	 Morar bem
•	 Economia de tempo e praticidade
•	 Mercado single
•	 Franquias
•	 Envelhecimento da população
•	 Trabalho e qualificação
•	 Agronegócios

as oportunidades

Manoel Xavier discursa durante apresentação da Feira do Empreendedor à imprensa de Goiânia

Oportunidades estarão alinhadas com estudo inédito realizado pelo Sebrae Goiás sobre tendências de negócios no Estado
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“A Feira do Empreendedor 
é uma ação de mercado, es-
tratégica, voltada ao sucesso 
e pleno atendimento do em-
preendedor, na qual ele pode-
rá alinhar seu empreendimen-
to com soluções inovadoras 
e sustentáveis e participar de 
encontros de negócios”, expli-
ca Marcelo Baiocchi Carneiro, 
presidente do Conselho Deli-
berativo do Sebrae Goiás.

Baiocchi também reve-

lou que, a partir do próximo 
ano, a Feira do Empreen-
dedor será realizada anual-
mente em Goiás - hoje é bia-
nual e apenas na capital. “No 
próximo ano, vamos realizar 
a Feira no interior; em 2016, 
de volta a Goiânia. E, assim, 
vamos alternando.”

O Centro de Convenções 
deve receber ao menos 10 mil 
visitantes nos quatro dias de 
evento. Serão cinco rodadas 

de negócios, 40 missões, mais 
de 200 capacitações e quatro 
mil orientações técnicas para 
potenciais empresários e em-
preendedores, microempreen-
dedores individuais (MEI), pro-
dutores rurais e empresários 
da microempresa e empresa de 
pequeno porte. Tudo de ma-
neira gratuita. 

20 anos de sucesso
A Feira do Empreendedor 

surgiu a partir da ideia de for-
necer aos empreendedores, 
com menor poder aquisitivo, 
a possibilidade de adquirir 
máquinas e equipamentos ou 
abrir negócios de baixo in-
vestimento inicial. Em julho 
de 1992, sem pretensão de se 
transformar em um evento que 
viria a ser adotado por todo o 
Sistema Sebrae, foi montada, 
no Centro de Convenções de 
Recife (PE), a primeira Feira do 

Empreendedor. Desde 1995, a 
FE está presente em vários Es-
tados, gerando novos negócios 
adequados a cada região. 

Em Goiás, a edição de 2012 
da Feira do Empreendedor foi 
um grande sucesso, a exemplo 
das edições anteriores. Mais 
de 8,4 mil pessoas passaram 
pelo Centro de Convenções 
de Goiânia. Durante os quatro 
dias, foram efetuados 2.632 
novos contatos de negócios. 

game loJa será uma das atrações

A expectativa dos or-
ganizadores é que o Game 
Loja, ambiente planejado 
para ser loja conceito, seja 
uma das grandes atrações 
da Feira do Empreendedor 
2014, no Centro de Con-
venções de Goiânia. “O 
Game Loja será espaço no 
qual o empresário poderá 
vivenciar a montagem e 
desmontagem de uma loja e 
toda a administração do dia 
a dia”, explica Marcos Fer-
nando Passos, gestor da FE.

Dentro da loja, cada 
empresário terá uma atri-
buição, como clientes, 
colaboradores da loja e 
administrador. Conforme 
explica João Bosco Gou-
thier, gerente setorial de 

Comércio do Sebrae Goiás, 
capacitação e consultoria 
se misturam, interativa-
mente, no Game Loja. “Os 
participantes aprendem 
colocando a mão na mas-
sa, com foco nos conheci-
mentos de Visual de Loja e 
Merchandising.” 

Os conceitos de vitrinis-
mo, exposição de produtos 
diversos, tendências de co-
res, moda, novos produtos 
e promoções também serão 
apresentados pelo Game 
Loja. “Tudo para contribuir 
para que o desejo visual 
de consumo se consolide”, 
emenda Bosco. O Game 
Loja foi apresentado, pela 
primeira vez, na Feira do 
Empreendedor 2012. 

A Feira do Empreendedor terá 
nomes de peso como palestrantes. 
Estão confirmadas as presenças do 
executivo Walter Longo, do designer 
Marcelo Rosenbaum, do consultor 
Max Gehringer, do professor Marcos 
Fava Neves e do jornalista global 
Caco Barcellos. A peça a Loja - Como 
encantar seu cliente será outra atração. 
O espetáculo é inspirado na necessidade 
de treinar e qualificar vendedores com 
dicas de aplicações práticas e eficazes 
nas rotinas diárias de uma loja.

31/07 - Walter Longo 

Empresa do futuro - Como ampliar 

suas chances de sucesso

01/08  - Marcelo Rosenbaum 

Inovação - Um despertar para o 

empreendedorismo criativo

01/08  A Loja – peça teatral

01/08 Max Gehringer 

O mercado de oportunidades para o 

jovem do campo

01/08 - Marcos Fava Neves

Perspectivas do setor agropecuário 

para os próximos 10 anos

02/08 - Caco Barcellos

Profissão empreendedora

palestras

Game Loja disputado durante a Feira do Empreendedor 2012



Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / www.sebrae.com.br

Resultado para o Sebrae é tudo.
Uma gestão e�ciente gera bons resultados. E resultado  
é transformar conhecimento em lucro para sua empresa.
O  Sebrae está aqui para ajudar na gestão do seu negócio. 
Conheça nossos cursos, palestras e consultorias para 
lucrar e vender mais.
Conte com os especialistas do Sebrae.

E pra você, o que é resultado?
Acesse www.resultados.com.br
e continue lucrando em 2014.
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REGIONAIS SEBRAE

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

regional noroeste

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

regional sudoeste

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

regional sul

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

regional nordeste

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

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

  Ceres e Rialma: (62) 3307-
3862

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

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

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

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

(61) 3625-0721

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

regional sudeste

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

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

Descoberto
•	 Valparaíso	de	Goiás
•	 Vila	Boa

regional entorno do  df

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

regional metropolitana

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

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

regional norte

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

regional oeste

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

regional sul -sudoeste

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

regional centro




