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Roteiro de turismo completo da região 
Sudoeste de Goiás, o Circuito Pegadas no 
Cerrado integra os municípios de Rio Verde, 

Jataí, Caiapônia, Serranópolis, Chapadão do 
Céu e Mineiros. São 52 produtos formatados 
para a prática do turismo de aventura, 

ecológico, termal, cultural e tecnológico, 
com atrações variadas, desde travessias a 
safáris fotográficos. 
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Tratamento diferenciado à MPE

Pactuadas com o Sebrae 
Nacional e o Conselho Delibe-
rativo Estadual (CDE), o Sebrae 
Goiás traçou metas ambiciosas 
para 2013. De acordo com o 
planejamento estratégico, pelo 
menos 45 mil micro e peque-
nas empresas serão atendidas 
até 31 de dezembro - aproxi-
madamente 20% dos empreen-
dimentos com CNPJ no Estado. 
Mais de 19 mil empreendedores 
individuais (EIs) também serão 
acompanhados pela institui-
ção. Essas ações materializam 
as principais necessidades das 
MPE em Goiás.

Paralelo ao atendimento, o 
Sebrae Goiás vai continuar o 
trabalho de fortalecimento in-
terno. As unidades no interior 

serão dotadas de mais infraes-
trutura, tecnologia e pessoal, 
até para que possam colaborar 
da melhor maneira possível 
para o alcance das metas mobi-
lizadoras. Oito novas agências 
em municípios polos do Estado 
também serão inauguradas em 
2013. Em parceria com entida-
des, ministérios, ONGs, órgãos 
federais, estaduais e munici-
pais, buscaremos mais recursos 
para ampliarmos nosso leque de 
ações.

Capacitação dos colabora-
dores do Sebrae Goiás é outro 
ponto-chave para ser desenvol-
vido ao longo do ano. Em 2012, 
o pessoal interno participou 
da primeira fase do programa 
de treinamento ponto a ponto; 

este ano, vamos para a segun-
da fase, que é mais específica e 
focada nas atividades que cada 
um desempenha. Os consultores 
também serão capacitados, haja 
vista que há necessidade de se 
elevar ainda mais a qualidade 
da prestação de serviço do Se-
brae Goiás.

O Sistema de Gestão de 
Pessoal (SGP), que é um novo 
modelo de regimento de pesso-
al que o Sebrae Nacional nos 
orientou a seguir, caminha para 
ser aprovado em 2013. Em ter-
mos de infraestrutura, a ideia é 
licitar e iniciar, até dezembro, 
as obras do complexo do centro 
de treinamento do Sebrae Goiás 
- ao lado da sede da Regional 
Metropolitana, em Goiânia.

Criada em dezembro de 
2006, a Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa (MPE) dis-
ponibiliza um tratamento di-
ferenciado ao empreendedor, 
com facilidades que vão desde 
a tributação simplificada, des-
burocratização até o incentivo 
a compras governamentais. Em 
Goiás, já são mais de 200 muni-
cípios com a Lei Geral implan-
tada até dezembro do ano pas-
sado. O Estado é um dos mais 
avançados do país no estímulo 
aos pequenos empresários.

Entretanto, mesmo com nú-
meros consideráveis, o Sebrae 
Goiás quer avançar mais. Para 
2013, a meta é fortalecer o tra-
balho de efetivação da lei nos 
municípios, para que a bandei-

ra das micro e pequenas em-
presas faça parte do portfolio 
de produtos que o poder públi-
co devolve para a comunidade, 
junto com saúde, educação, se-
gurança e meio ambiente, den-
tre outros.

O Sebrae Goiás entende que 
o contrato que os municípios 
fazem com a instituição, de-
clarando que apoiam as MPE, 
em todos os sentidos, precisa 
ser colocado em prática. Micro 
e pequeno empresário precisam 
de ambiente legal e favorável 
para que possam desenvolver 
seu negócio. As MPE são as 
grandes geradoras de empre-
go e renda no Brasil e, se bem 
trabalhadas, solidificam a base 
econômica de qualquer região.

Outro objetivo é capacitar o 
empreendedor individual (EI). 
Vamos caminhar cada vez mais 
juntos aos EIs, ofertando téc-
nicas e conteúdos que possam 
auxiliá-los na gestão do seu 
negócio. As oficinas SEI (Se-
brae Empreendedor Individual) 
são específicas para a categoria 
e ensinam sobre planejamento, 
compras, vendas e controle fi-
nanceiro.

Conhecimento é palavra-
-chave para quem necessita se 
estabelecer no concorrido mer-
cado dos dias atuais. Aliando 
técnicas com habilidades natu-
rais, é possível deixar a catego-
ria EI para se tornar um micro, 
pequeno e até mesmo um gran-
de empresário. 

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás
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“Sorte tem de estar aliada à 
competência e qualificação”

D U D U  B R A G A

ENTREVISTA

Otimista por natureza e de sorriso fácil, Roberto Carlos Braga II, o Dudu Braga, de 44 anos, veio a 
Goiânia no início de dezembro mostrar ao empresariado local a importância de se apostar nas pessoas 
portadoras de deficiência. Sem enxergar desde os 22 anos, o publicitário de formação contou parte 
de sua história, deu dicas e falou sobre qualificação a pedido do Sebrae Goiás. “As pessoas falam em 
sorte, mas digo que sorte tem de estar aliada à competência. Têm de se qualificar”, explicou. Filho do 
Rei Roberto Carlos, Dudu Braga é ganhador de um Grammy como produtor musical e um dos funda-
dores da ONG Meninos do Morumbi, sediada em São Paulo (SP).

Fotos: Edmar Wellington
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Jornal Sebrae - Como você 
começou a ministrar pales-
tras?

Dudu Braga - Venho de 
uma família, graças a Deus, 
voltada às questões sociais. 
Minha mãe (Cleonice Braga) 
conheceu meu pai (Roberto 
Carlos) porque foi pedir a ele 
um show beneficente. Era um 
show para o Orfanato São Ju-
das Tadeu, em São Paulo (SP). 
Meu pai sempre foi voltado 
às campanhas sociais, desde 
a época da Jovem Guarda. 
Ele sempre esteve envolvi-
do com o Unicef, campanhas 
do pezinho. Eu comecei, de 
maneira organizada, ao fun-
dar, com um amigo, a ONG 
Meninos do Morumbi. Aliás, 
em 1996, nem existia esse 
negócio de ONG. Era uma 
associação. Aí entrei de fato 
nesse mundo do social. Logo 
em seguida iniciei o traba-
lho com rádio e, do rádio, fiz 
trabalho de TV. Por causa da 
TV, na novela América (Rede 
Globo), quando entrevistava 
deficientes, pensei: tenho de 
dar continuidade a esse tra-
balho, preciso fazer palestras. 
Minhas primeiras palestras 
eram para deficientes, sobre 
mercado de trabalho, como 
se portar no emprego, lei de 
cotas, problemas de capacita-
ção das pessoas com deficiên-
cia. Depois, de uns três anos 
para cá, passei a dar pales-
tras para todo tipo de pú-
blico. E assim sigo até hoje, 
contando minha história.

Jornal Sebrae - Até que 
ponto a deficiência visual 
atrapalha seu trabalho?

Dudu Braga - Sem ilu-
sões: a questão da deficiên-
cia visual é uma dificuldade, 
bem como a do cadeirante, 
do deficiente auditivo. Mas é 
superável. O que a gente tem 
de entender é que o deficien-
te é o meio, e não as pessoas, 
a partir do momento em que 
você me dá condição de eu 
ter acesso a informação, áu-

dio descrição do que tem na 
palestra, essa deficiência pra-
ticamente não existe. Eu vou 
saber o que está acontecendo. 
O meio nos torna deficiente, 
mas podemos superar.

Jornal Sebrae - Como im-
pactar no empresário sua pa-
lestra?

Dudu Braga - A inclu-
são social já está incutida na 
Constituição Federal, com a 
política de cotas. A questão é 
que hoje, o empresariado está 
percebendo que não basta 
mais ser único e exclusiva-
mente empresário. As empre-
sas hoje têm função social. 

Aliás, sempre tiveram, mas 
hoje, de maneira mais efetiva. 
Alguns empresários já per-
ceberam isso, outros não. A 
gente tem visto as crises pelo 
mundo afora, na Europa, Es-
tados Unidos. O atual mode-
lo econômico não se sustenta 
se realmente não for dividido 

entre todos. Temos uma pes-
quisa de que no Brasil existem 
24 milhões de pessoas com al-
gum tipo de deficiência, mas 
o número de pessoas com de-
ficiência não qualificadas e 
que não estão no mercado 
de trabalho, proporcional-
mente, é muito maior do 
que a população em geral. 
E temos de dar um jeito de 
mudar essa situação. É isso 
que tento fazer. Não basta 
simplesmente contratar 
uma pessoa com defi-
ciência apenas pelas 
cotas. Ela vai gerar 
custos e não te dará 
retorno. O empre-

sário tem de olhar 
com carinho para 
essas pessoas com 
deficiência, pois estão 
perdendo grande chance 
de contratar um excelen-
te profissional. Deficiente 
não é sinônimo de incom-
petência, pelo contrário. 

São pessoas que consomem 
e precisam ser tratadas como 
consumidores de fato. As pes-
soas falam em sorte, mas digo 

que sorte tem de estar 
aliada à compe-

tência. Têm de 

se qualificar.
Jornal Sebrae - O que foi 

fundamental para que você 
ultrapassasse todos os obstá-
culos ao longo da vida, prin-
cipalmente após a perda da 
visão? Foi o otimismo?

Dudu Braga - Com certeza. 
Você tem de ter o pé no chão, 
saber exatamente tudo o que 
acontece, entender os proble-
mas existentes. Os problemas 
de todo mundo, na verdade, 
têm soluções parecidas. O que 
difere é a maneira de como a 
gente lida com eles. Supera-
ção faz parte da vida de todo 
mundo e otimismo, como 
você falou, é essencial, mas 
sem ilusões.

Jornal Sebrae - Uma última 
pergunta: se lhe aparecesse 
um gênio da lâmpada, o que 
pediria?

Dudu Braga - Olha, você 
está me fazendo uma per-
gunta em um momento muito 
difícil da minha vida (risos). 
Pediria, sem titubear o Corin-
thians campeão mundial no 
domingo (16/12). (mais risos) 

O Corinthians bateu o 
Chelsea, da Inglaterra, na fi-
nal do Mundial de Clubes, no 
Japão, e foi bicampeão. O pla-
car foi 1 a 0 para o Timão

Atual modelo econômico não 
se sustenta se realmente não 
for dividido entre todos
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O mundo de cabeça para baixo
Na última década, o mundo 

mudou muito mais do que a 
maioria de nós percebeu. Para 
aproveitar esta nova realidade, 
precisamos, antes de mais nada, 
compreendê-la. Desde o início 
do milênio, o centro de gra-
vidade da economia mundial 
vem se deslocando dos Estados 
Unidos e Europa para os mer-
cados emergentes. Crises nos 
países ricos e nós, emergentes, 
indo bem, obrigado! Não foi 
neste mundo que fomos cria-
dos. A melhora da economia 
brasileira somada à piora da 
situação dos países desenvol-
vidos tornam as oportunidades 
aqui irresistíveis para empresas 
multinacionais de todo o mun-
do, que, cada vez mais, am-
pliam seus negócios no país.

Como tudo isso aconteceu? 
O Brasil se beneficiou de um 
forte crescimento na procura 
por matérias-primas, um au-
mento significativo da ofer-
ta de capitais para financiar 
investimentos e consumo por 
aqui, uma marcante atração 
de talentos do exterior – até 
nossos clubes de futebol já es-
tão trazendo mais jogadores 
de fora do que exportando - e 
uma mãozinha de mudanças 
demográficas. Por isso, a média 
de crescimento do PIB brasi-
leiro dobrou nos últimos oito 
anos em relação aos 25 anos 
anteriores, mesmo sem o Bra-
sil resolver a maioria de seus 

problemas, como má qualidade 
de saúde e educação, impostos 
excessivos, infraestrutura pre-
cária, burocracia exagerada e 
corrupção. 

Em outras palavras, o Brasil 
foi condenado a crescer. Se as 
condições externas não muda-
rem radicalmente, o Brasil pode 
sustentar este ritmo de cresci-
mento mais acelerado por mais 

duas ou três décadas, criando 
oportunidades excepcionais de 
negócios em vários setores e 
também novos desafios, como 
o apagão de mão de obra, que 
incentivará a mecanização no 
país e atrairá estrangeiros e 
aposentados ao nosso mercado 
de trabalho.

Aumentos reais do salário 
mínimo e programas do gover-
no continuarão a expandir o 

poder de compra dos consumi-
dores em regiões mais pobres 
do país, impulsionando nosso 
mercado. Só nos últimos seis 
anos, 57 milhões de brasileiros 
(o equivalente a toda popula-
ção da Itália) ingressaram nas 
classes A, B e C, ampliando 
exponencialmente o mercado 
consumidor brasileiro. 

No restante desta década, 

dezenas de milhões de novos 
consumidores devem emergir, 
sendo, de fato incorporados ao 
mercado. O processo de melho-
ra de distribuição de renda no 
Brasil, nas duas últimas déca-
das, foi tão marcante que, em 
dois anos, a distribuição de 
renda no Brasil deve se tornar 
melhor do que nos EUA. A ex-
pansão da classe média deve 
sustentar um crescimento ace-

lerado dos setores de educação 
e saúde. 

Além disso, como muitas 
vezes são as micro e pequenas 
empresas que atendem esses 
novos consumidores, foram 
elas que mais cresceram no 
país. Nos últimos cinco anos, a 
taxa de sobrevivência de MPE 
no país foi mais elevada do que 
em quase todos os países de-
senvolvidos.

Desde 2004, a consolidação 
da estabilidade econômica e a 
marcante queda das taxas de 
juros permitiu uma forte e sus-
tentada expansão do crédito, 
que continuará nos próximos 
anos. Por isso, os setores mais 
dependentes de crédito - imo-
biliário, automotivo, de eletro-
eletrônicos e de turismo – fo-
ram e devem continuar a serem 
as locomotivas do crescimento 
do país, ao lado do setor de in-
fraestrutura, impulsionado pe-
los investimentos associados à 
Copa do Mundo e Olimpíadas, 
e do setor de petróleo e gás, 
por conta dos investimentos do 
pré-sal.

A fome chinesa e indiana 
por alimentos e matérias-pri-
mas brasileiras deve continuar 
por mais duas ou três décadas. 
Por isso, as cidades do interior 
devem continuar a crescer mais 
do que as capitais dos Estados e 
a região Centro-Oeste também 
deve continuar a crescer mais 
do que o resto do Brasil.

Ricardo Amorim é 
economista, consultor, 

apresentador do programa 
Manhattan Connection da 

Globonews, colunista da 
revista IstoÉ e presidente 

da Ricam Consultoria

Quero ter o prazer de ler esse 
livro de 40 anos de história do 
Sebrae. Vou aonde for preciso. 
Bem legal.

Maria Luiza Silva Lima 
via Facebook

Parabéns ao Sebrae pelos 40 anos 
com tanta competência, compro-
metimento e vontade de ser me-
lhor cada vez mais! 

Fernanda Lemes
via Facebook

Desejo ao Sebrae que conti-
nue crescendo. É a instituição 
da qual nos orgulhamos, pelos 
profissionais competentes que 
fizeram, fazem e farão toda a 
diferença na nossa história.

Madalena Brito - via Facebook

Parabéns ao Sebrae por ser uma 
ótima instituição, que está sem-
pre tão presente com o micro e 
pequeno empreendedor. 

Edilaine Cardoso - via Facebook

A R T I G O

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

Se as condições externas não 
mudarem radicalmente, o Brasil pode 
sustentar este ritmo de crescimento 
mais acelerado por mais duas ou 
três décadas, criando oportunidades 
excepcionais de negócios em vários 
setores
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INSTITUCIONAL

Livros registram importância do 
Sebrae no crescimento goiano
Publicações mostram 
impacto da instituição 
no desenvolvimento 
econômico e político 
do Estado

A história dos 40 anos de 
atuação do Sebrae Goiás está 
marcada para sempre na me-
mória do povo goiano com o 
lançamento de dois livros, em 
dezembro do ano passado. As 
publicações ‘Sebrae Goiás – 40 
anos de história, com muito 
orgulho’ e ‘Desenvolvimento 
político: análise dos impactos 
da atuação do Sebrae no de-
senvolvimento político goia-
no’ resgatam parte dos traba-
lhos realizados pela instituição 
no Estado.

Coordenado pela escritora 
Yêda Marquez, o primeiro livro 
recorda fatos históricos que 
reportam à criação do Sebrae. 
Apresenta, ainda, exemplos de 
sucesso, depoimentos de per-
sonalidades que contribuíram 
para o desenvolvimento da 
instituição e galerias com ex-
-diretores e ex-presidentes do 
Conselho Deliberativo Estadu-
al (CDE).

Para Marcelo Carneiro 
Baiocchi, atual presidente do 
CDE, o Sebrae Goiás ajudou a 
escrever a história do desen-
volvimento socioeconômico 
de Goiás. “O reconhecimento 
da micro e da pequena em-
presa como fonte geradora de 
emprego e renda deve muito 
a esse trabalho, pois o Sebrae 

José Antônio Cardoso

empunhou a bandeira em fa-
vor da criação de um Estatuto 
para o segmento, liderou mo-
vimentos classistas em busca 
da criação do Simples Nacio-
nal, que revolucionou o siste-
ma tributário brasileiro.”

Opinião compartilhada pelo 
diretor-superintendente Ma-
noel Xavier Ferreira Filho, que 
é funcionário da instituição 
desde a década de 80. “Não há 
um só dia nos 40 anos de his-
tória dessa instituição que nós 
não tenhamos contribuído, 
significativamente, para gerar 

novos negócios, criar oportu-
nidades e estimular o empre-
endedorismo em todas as suas 
vertentes”, observa.

Escrito pelo analista do Se-
brae Goiás, José Amorim de 
Oliveira Júnior, o livro - ‘De-
senvolvimento político: aná-
lise dos impactos da atuação 
do Sebrae no desenvolvimen-
to político goiano’ é fruto de 
adaptação de Tese de Doutora-
do em Ciências Sociais defen-
dida por ele na Universidade 
Federal de São Carlos (UFS-
Car), interior de São Paulo.

4 0  A N O S 

De olho em prestar me-
lhor serviço aos clientes, a 
confeiteira Antônia Carva-
lho dos Santos Tavares, de 
41 anos, aproveitou a folga 
em uma manhã de sábado 
(24) de novembro para fa-
zer o curso SEI Empreen-
der, na sede do Sebrae Goi-
ás, em Goiânia (GO). Como 
estava sozinha em casa, 
levou o filho, o estudan-
te Jorge Vinícius, 11, para 
acompanhá-la.

Participação de meno-
res de 18 anos no curso é 
proibida, mas, após con-
versa da mãe com a instru-
tora Simone Miranda, ficou 
acertado que a criança po-
deria participar da oficina 
de três horas, desde que fi-
casse em silêncio. Jorge pe-
diu apenas uma folha e um 
lápis para escrever, e ficou 
num canto da sala de aula. 

Ao final do curso, o 
estudante fez questão de 
devolver o papel e o lápis 
para a instrutora. Porém, 
a folha estava repleta de 
anotações, de próprio pu-
nho. Em 37 linhas, Jorge 
descreveu os caminhos que 
levam um empreendedor 
individual (EI) ao sucesso 
ou ao fracasso. “Sempre 
estar atendendo o cliente 
com muito carinho”, era 
uma das dicas.

O aluno do sexto ano do 
ensino fundamental emo-

Eu SEI Empreender

Wanderson Portugal, Luciana Albernaz, Yêda Marquez, Marcelo 
Baiocchi e Manoel Xavier durante lançamento do livro no Sebrae

Manoel, Helenir Queiroz, Luciana, Wanderson Portugal e Baiocchi

cionou a instrutora e os 
demais participantes da ofici-
na e deixou a mãe, que traba-
lha com encomenda de tortas 
doces no Residencial Itaipu 
(região Sudoeste da capital), 
com a certeza de que, em bre-
ve, a família ganhará mais um 
empreendedor individual. 

OFICINAS
As Oficinas SEI (Sebrae 

Empreendedor Individual) 
são voltadas ao EI para que 
ele tenha acesso mais fácil 
à informação - custam R$ 
15. Os instrutores utilizam 
linguagem simples para fa-
lar sobre gestão de negócios, 
como planejamento, compras, 
vendas e controle financei-
ro. As aulas são sempre aos 
sábados e duram três horas 
- das 9 ao meio-dia. As ofi-
cinas ministradas em Goiânia 
são SEI planejar, SEI comprar, 
SEI controlar meu dinheiro e 
SEI vender. Mais informações 
sobre as oficinas pelo 0800-
570-0800.

Fotos: Edmar Wellington
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É possível se hospedar em 
Caldas Novas com R$ 20
Pesquisa Meios de 
Hospedagem revela 
características das 
empresas que atuam 
no setor na região das 
águas quentes

Pesquisa Meios de Hospe-
dagem de Caldas Novas fez 
diagnóstico completo das ca-
racterísticas das empresas que 
atuam no segmento turístico 
do município goiano das águas 
termais (a 168 km de Goiânia). 
A mostra contém dados sobre 
a capacidade de atendimento 
e instalações da rede, serviços 
adicionais oferecidos; formas 
de pagamento, tarifas e ocu-
pação.

O documento, apresenta-
do ao público pelo consultor 
do Sebrae Goiás Robson Go-
mes Rodrigues, revela que os 
estabelecimentos pesquisados 
em Caldas Novas dispõem de 
32.768 leitos, com média de 
282 leitos por empreendimen-
to. Os tipos de hospedagem 
dominantes são hotéis (43%) e 
pousadas (33%).

A taxa média de ocupação 
foi de 62% no ano 2011, com 
taxa máxima de 100%. Os va-
lores das diárias variaram en-
tre R$ 20 e R$ 415, com mé-
dia de R$ 127,07. Em 80% dos 
estabelecimentos está incluso, 
no valor da diária, o café da 
manhã. O perfil do turista que 
visita Caldas Novas é de lazer 
(84%), negócios (36%) e even-

José Antônio Cardoso

tos (30%). Os meses de julho e 
janeiro são de alta temporada 
para o turismo em Caldas No-
vas, com permanência média 
dos hóspedes de quatro dias.

Cerca de 90% dos hóspe-
des têm residência em outras 
cidades, entre as principais es-
tão Goiânia (100%), Anápolis 
(23%) e Itumbiara (6%); 91% 
dos empreendimentos entre-
vistados contaram receber 
hóspedes de outras Unidades 
da Federação, como Distrito 
Federal (96%), Minas Gerais 
(59%) e São Paulo (53%); 11% 
afirmaram receber hóspedes 
de outros países, com destaque 
para os Estados Unidos (62%), 
França, Japão, Portugal e Suí-
ça (15%).

ESTRUTURA E SERVIÇOS
O turista em Caldas No-

vas convive com instala-
ções que disponibilizam TV 
(97%), chuveiro quente (97%) 
e frigobar básico e geladeira 
(66%). Somente três dos 116 
estabelecimentos pesquisa-
dos responderam não ter es-
tacionamento próprio; 54% 
possuem serviço de internet e 
wi-fi e 45% dispõem de infor-
mações ao turista.

São 83 os quartos adapta-
dos ao turista com necessidade 
especial, ou seja, 67% dos em-
preendimentos não possuem 
leito adaptado. Os empreendi-
mentos pesquisados possuem 
serviço de quarto (61%), bar e 
lanchonete (43%) e restauran-
te (38%). A capacidade média 
dos restaurantes, por estabe-
lecimento, é de 418 pessoas; 
37% possuem espaço para 

SERVIÇO

Pesquisa Meios de 
Hospedagem de 
Caldas Novas e Rio 
Quente 
Regional Sul do Sebrae 
Goiás: (64) 3455-1095 
Relacionamento 
Sebrae: 0800 570 0800

T U R I S M O

Edmar Wellington

OBSERVATÓRIO

Caldas Novas
  32.768 leitos
  62% foi a taxa média de  

 ocupação na rede hoteleira 
 em 2011
  Diárias variaram entre 

 R$ 20 e R$ 415, com média  
 de R$ 127,07
  4 dias é a permanência 

 média dos hóspedes na alta  
 temporada
  56% dos estabelecimentos  

 possuem áreas de lazer,  
 com piscina fria (33%)  
 e sauna (30%); 39% dos 
 empreendimentos   
 apresentam piscinas de  
 águas termais 
  60% dos empreendimentos  

 são microempresas

Rio Quente
  8.133 leitos
  43% foi a taxa média de  

 ocupação na rede hoteleira  
 em 2011
  Diárias variaram entre R$ 40  

 e R$ 1 mil, com média de R$  
 351,08
  25% dos empreendimentos  

 pesquisados dispõem de  
 piscinas de águas termais; 
  65% possuem restaurante, 
  50% serviço de quarto e 45%  

 bar e lanchonete

TURISMO EM 
NÚMEROS

Vista de condomínio-clube localizado em Caldas Novas

eventos, dos quais 65% 
possuem uma sala equipa-
da (são 100 salas no total).

Dentre as principais 
dificuldades operacionais 
apontadas pelo empre-
endedor na condução do 
negócio, estão a concor-
rência/ locação temporá-
ria (59%), falta de mão de 
obra qualificada (34%) e 
excesso de impostos (23%).

Realizada no período de 
março e agosto do ano pas-
sado, por meio do Projeto 
de Turismo da Região Sul, 
da Área Setorial de Servi-
ços do Sebrae Goiás, a pes-
quisa apresenta entrevistas 
com 116 estabelecimentos,  
sendo hotéis, pousadas e 
flat/apart-hotel de Caldas 
Novas, em trabalho coor-
denado pelo consultor do 
Sebrae no Estado, Marceli-
no Luís de Lima.

NA ‘CASA’ DO VIzINhO
Próximo a Caldas No-

vas, o município de Rio 
Quente (a 173 km de Goi-

ânia) também foi con-
templado com a pesquisa. 
Os 20 estabelecimentos 
verificados são resorts, 
hotéis, pousadas e flat/
apart-hotel. No tocante à 
constituição do empreen-
dimento, 40% são de mi-
cro empresas. Sendo que 
60% têm administração 
não familiar, e 40% ini-
ciando atividades há mais 
de 20 anos.

Dentre as principais 
dificuldades operacionais 
dos empreendedores, a 
concorrência (50%), falta 
de mão de obra qualificada 
(45%). Os meios de hospe-
dagem dominantes em Rio 
Quente são resorts (40%) e 
pousadas (35%), que dis-
põem de 8.133 leitos, com 
média de 407 leitos por 
empreendimento. 

As diárias variaram en-
tre R$ 40 e R$ 1 mil, com 
média de R$ 351,08. Em 
60% dos estabelecimentos 
está incluso, no valor da 
diária, o café da manhã. 
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D E S C E N T R A L I Z A Ç Ã O

Goiás ganhará mais quatro 
agências Sebrae no 1º semestre
Novas unidades serão instaladas nos municípios de Pirenópolis, Novo Gama, Trindade e Aparecida de Goiânia

O Sebrae Goiás vai abrir 
mais quatro agências de aten-
dimento no Estado, ainda no 
primeiro semestre deste ano. 
Os municípios de Pirenópolis, 
Novo Gama, Trindade e Apa-
recida de Goiânia vão receber 
as unidades, em projeto de 
interiorização da instituição. 
O anúncio foi feito durante a 
inauguração da 21ª Agência 
Sebrae em Goiás, na cidade 
de Inhumas (a 42 km de Goi-
ânia), em dezembro passado.

Em Goiânia, na região No-
roeste da cidade, um posto de 
atendimento será aberto até o 
final do ano. Hoje, o Sebrae 
Goiás já atende os empreen-
dedores da região por meio 
de parceria com a Faculdade 
Noroeste (FAN) e a Associa-
ção Comercial e Industrial da 
Região Noroeste de Goiânia 
(Acinorg). “No entanto, falta 
um espaço físico, com mobi-
liário e pessoas trabalhando 
lá”, explica Luiz Atila Monte-
lo, que cuida do projeto.

Segundo Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-supe-
rintendente do Sebrae Goiás, a 
meta é inaugurar 40 agências 
no Estado, em municípios que 
concentram 70% do Produto 
Interno Bruto (PIB). “Estamos 
retornando a Inhumas, onde 
a entidade funcionou como 
Balcão Sebrae, justamente 
pela importância econômica 
local para o desenvolvimento 
da região”, destacou.

José Antônio Cardoso

“O Sebrae perto da gente 
ajuda muito, pois ficava difí-
cil levar todos os colaborado-
res para Goiânia”, elogia João 
Essado Filho, de 39 anos, pro-
prietário da Ferro e Aço Santa 
Lúcia. Ele garantiu que capa-
citará, no Sebrae Goiás, os 20 
funcionários da empresa.

Em Inhumas, a Agência, 
instalada em parceria com a 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas da cidade, oferece cursos, 
palestras e consultorias vol-
tados, principalmente, ao em-
preendedor individual (EI). Em 
janeiro e fevereiro, destaque 
para os cursos Planejando a 
abertura de seu negócio, Como 
administrar sua pequena em-
presa, Gestão de negócios, 
Gestão de estoques (varejo) e 
Técnicas de vendas. Mais in-
formações pelo telefone (62) 
3511-1616.

Edmar Wellington

ATENDIMENTO

“O que é de mais valioso, 
além do prêmio, é que 
nós aprendemos com as 
consultorias”. A frase da 
empresária Maria Ivone 
Paiva Rodrigues Teixeira, 
vencedora de duas 
categorias do Prêmio de 
Competitividade para Micro 
e Pequenas Empresas MPE 
Brasil 2012, etapa estadual 
(quinta edição), retrata a 
importância do evento aos 
empreendedores.
Diretora executiva do 
Centro de Diagnósticos São 
Marcos, de Goiânia (GO), 
Maria Ivone conta que, 
após receber consultoria 
de uma Agente Local 
de Inovação (Programa 
ALI), do Sebrae Goiás, a 
qualidade do atendimento 
e dos procedimentos 
realizados na clínica mudou 
para muito melhor.

CURSOS
A Regional Metropolitana do 

Sebrae Goiás divulgou no início 
de janeiro as ações de educa-
ção empreendedora que serão 
realizadas ao longo deste ano 
na sede da entidade, no Setor 
Bueno (Avenida T-3, nº 1.000). 
São 286 cursos, 533 palestras e 
5.292 consultorias (presenciais e 
na empresa). Informações pelo 
telefone 0800 570 0800.

As capacitações estão envol-
vidas em projetos coletivos e na 
grade aberta do Sebrae Goiás. 
Dentre os coletivos, destaque 
para os trabalhos envolvendo 
o setor óptico, de tecnologia 
da informação, startup, bene-
ficiários de crédito, comércio 
varejista, imobiliárias competiti-
vas, indústria da moda goiana, 
artesanato, economia criativa, 
gastronomia, turismo e gestão 
ambiental.

VENCEDORES
  SERVIÇOS DE 

EDUCAÇÃO - Associação 
Escola  de perfeiçoamento 
Profissional dos Cirurgiões 
Dentistas (EAP Goiás)

  SERVIÇOS DE SAÚDE  - 
Centro de Diagnósticos 
São Marcos

  SERVIÇOS DE SAÚDE -  
 Clínica Carabalone
  COMÉRCIO - Areião 
Esportes

  COMÉRCIO - República da 
Saúde

  INDÚSTRIA - Frutos do 
Brasil

  INDÚSTRIA - Central 
Tecnológica de 
Revestimento (CTR)

  DESTAQUE BOAS 
PRÁTICAS DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL - Centro de 
Diagnósticos São Marcos

  DESTAQUE INOVAÇÃO -
 República da Saúde

  MELHOR TORCIDA 
- Associação Escola 
de Aperfeiçoamento 
Profissional dos 
Cirurgiões Dentistas 
(EAP Goiás)

GOIANOS DISPUTAM 
PRÊMIO MPE BRASIL

Maria Ivone recebe 
Prêmio MPE estadual

Fachada da Agência inaugurada na cidade de Inhumas (dezembro)
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Consultoria 
eleva renda 
de assentados
Por meio do SebraeTec, instalações de 
agroindústria em Cristalina (GO) é adequada 
para processamento de legumes e frutas

Consultoria promovida 
pelo Sebrae Goiás está agre-
gando valor à produção agrí-
cola familiar no município de 
Cristalina (GO) - a 280 km de 
Goiânia. O trabalho adequou 
instalações da agroindústria 
da Cooperativa dos Agricul-
tores Familiares Ecológicos 
do Cerrado (Cooperativa Rede 
Terra), conforme regras da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

“Também implantamos 
processo produtivo para a Casa 
de Embalagem da cooperativa, 
que é integrada ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável 
e Apoio à Agricultura Familiar 
– Rede Terra”, explica Albero-
ni Leal, consultor contratado 
pelo Sebrae Goiás.

O projeto desenvolvido por 
meio do SebraeTec, programa 
que incentiva o uso da ino-
vação e tecnologia, já produz 
resultados econômicos para 
os cooperados. Segundo Al-
beroni, o quilo de cenoura 
minimamente processado tem 
preço de mercado três vezes 
maior que o produto in natu-
ra. “Enquanto o legume inteiro 
é comercializado pela própria 
Rede Terra por R$ 1,80 o qui-

José Antônio Cardoso

Fotos: Edmar Wellington

lo, ao passar pelo processo im-
plantado é vendido por R$ 8.”

O procedimento inclui a 
lavagem do produto, desin-
fecção, corte em cubos, em-
balagem a vácuo e armazena-
mento resfriado. Atualmente, 
a cooperativa processa três 
variedades de legumes (batata, 
beterraba e cenoura) e duas de 
frutas (abacaxi e maracujá). A 
venda é garantida por contra-
to junto ao Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE), que cede os alimentos 
para escolas dos municípios de 
Cristalina, Cidade Ocidental, 
Luziânia, Novo Gama e Valpa-
raíso de Goiás, todos no Entor-
no do Distrito Federal.

O consultor destaca ganhos 
tanto ao produtor quanto para 
as escolas, na diminuição do 
desperdício. Alberoni observa 
que o processamento de uma 
caixa de cenouras de 20 quilos 
na agroindústria tem perda de 
apenas 10%, enquanto o pre-
paro feito direto por meren-
deiras pode representar 30% 
menos nas cozinhas. “A escola 
talvez não tenha disponibili-
dade de equipamentos e tempo 
para isso, inclusive em arma-
zenar, que mantém o legume 
para consumo por cerca de 10 
dias”, avalia.

A G R I C U L T U R A  F A M I L I A R

AGRONEGÓCIO

Edson Ferrari mostra morangos cultivados em sua propriedades: são mil pés plantados em Cristalina

Produtor Levi Cerqueira: “Parte dos alimentos são produzidos sem a utilização de agrotóxicos”
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conta que a unidade escolar 
recebe aproximadamente 300 
quilos de alimentos semanal-
mente, por meio do PNAE e do 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA). “Alimentação 
para quatro dias, 499 alunos”, 
ressalta. Uma bênção, segun-
do a diretora da escola, Ivone 
Scartezini: “Porque garante 
também variedade no prato 
fornecido ao estudante”.

A aluna da 5ª Série da es-
cola, Izadora Ribeiro Martins, 
10, conta que a diversidade de 
alimentos a faz esperar ansiosa 
pela hora da merenda. “Dentro 
da sala de aula, a gente fica 
imaginando o que vai ter de 
novidade, como as saladas de 
frutas servidas”, lembra.

Produtos que saem de plan-
tios na região, na qual Edson 
Ferrari, 58, cultiva morango 
(1.000 pés), uva (800 pés) e 
figo (800 pés). O produtor ru-
ral é dono do Sítio Santa Cruz 
(33,6 hectares), no município 
de Cristalina (a 3 km da cida-
de). É um dos 263 agricultores 
familiares beneficiados pelo 
Rede Terra, no fornecimento 
de alimentos em convênios 
com o PNAE e PAA. “Faz três 
meses que integro a rede, nes-
se novo mercado aberto pelo 
PNAE no Brasil”, observa. 

Quanto mais produção Ed-
son entregar para o Rede Terra, 
mais o agricultor ganha finan-
ceiramente. “Cada produtor 
recebe conforme a quantidade 
de alimentos entregue”, ex-
plica Levi Cerqueira, 51, pre-
sidente da cooperativa. Tam-
bém produtor rural, em área 
de assentamento do Incra, em 
Cristalina, Levi destaca que os 
produtos que chegam à insti-
tuição têm qualidade diferen-
ciada. “Parte dos alimentos são 
produzidos sem a utilização 
de agrotóxicos”, ressalta Levi. 
Atualmente, 22 unidades esco-
lares e instituições recebem os 
produtos processados e arma-
zenados no Rede Terra.

A necessidade de comer-
cializar alimentos produzi-
dos pela agricultura familiar 
dos municípios da região do 
Entorno do Distrito Federal 
promoveu a criação da Coo-
perativa Rede Terra. Integra-
da ao Instituto Rede Terra, 
fundada no ano de 1999, a 
cooperativa tem espaço para 
crescer. 

Para Luiz Carlos Sinion, 
de 41 anos, coordenador-ge-
ral do Rede Terra, até o final 
do ano passado, os coope-
rados atingiriam a marca de 
300. “Serão fundamentais no 
processo de desenvolvimento 
da cooperativa, que projeta 
aumentar em 50% o comér-
cio de alimentos para o ano 
que vem”, estima.

Em 2012, a cooperativa 
comercializou 750 tonela-

das de produtos, por meio de 
contratos com o Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(R$ 1,2 milhão) e Programa 
Nacional de Alimentação Es-
colar (R$ 300 mil). “Já fecha-
mos o convênio com o PAA 
para 2013, no valor de R$ 1,5 
milhão”, anuncia. 

Segundo Luiz Carlos, a 

consultoria do Sebrae Goiás 
foi fundamental para a am-
pliação do mercado e que 
a produção somente será 
aumentada em função da 
agroindústria. “A cooperati-
va já recebe pedidos de su-
permercados e hospitais que 
querem comprar os alimen-
tos processados”, explica.

Produção é 50% maior

Agricultora cuida de viveiro de plantas naturais em Cristalina (GO)

Produtores da Rede Terra pesam e entregam alimentos na escola

APROVADO NA ESCOLA
Na Escola Municipal Paro-

quial São José, em Cristalina, 
toda semana chegam produtos 
da cooperativa. Coordenadora 
da merenda local, Maria Au-
gusta Rodrigues de Queiroz 

SERVIÇO

Instituto Rede Terra  
Cristalina (GO) 
www.redeterra.org.br 
Telefone: 
(61) 3612-2912
Regional Entorno do DF 
do Sebrae no Estado: (61) 
3621-1030 
Agência Sebrae de 
Notícias (ASN Goiás): 
(62) 3250-2268

Ivone Scartezini, diretora da escola. Ela destaca a qualidade e variedade dos alimentos adquiridos
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S T A R T U P

Jovens criam site que dá desconto 
na compra de veículos novos
Parceria permite 
ao consumidor 
abatimento de até 
15% em automóveis 
na concessionária

O empreendedorismo digi-
tal em Goiás ganhou startup 
(modelo de empresa jovem) 
que atua no mercado de auto-
móveis. A Carro com Descon-
to opera pelo site www.carro-
comdesconto.com.br como um 
canal de vendas entre o con-
sumidor e a concessionária de 
veículos zero quilômetro. 

Segundo Rafael Nascen-
te, de 23 anos, sócio do em-
preendimento, a Carro com 
Desconto funciona como uma 
consultoria para o cliente que 
procura promoções e ofertas. 

O jovem explica que par-
cerias da startup com as con-
cessionárias garante descontos 
entre 5% e 15% no comércio 
de veículos. Geralmente carros 
promocionais, em campanhas 
de liquidação ou com mais 
tempo no estoque, que chegam 
a custar até R$ 14 mil, menos 
do valor original. “Temos um 
relacionamento próximo à ge-
rência das empresas, que mos-
tram necessidade de vender 
mais rapidamente os veículos, 
principalmente os estocados.”

As ofertas da Carro com 
Desconto são atualizadas dia-
riamente, contendo cerca de 
20 veículos para negociação. 
Rafael estima que, nas próxi-
mas semanas, o site vai dispo-

José Antônio Cardoso

nibilizar 40 ofertas diárias. O 
sistema de vendas é simples. O 
cliente visita a página eletrô-
nica, verifica o carro que dese-
ja, simula financiamento e faz 
o cadastro. Depois disso, um 
consultor da startup realiza o 
atendimento. “É aí que come-
çamos todo o procedimento da 
venda digital”, destaca.

Processo que só vai termi-
nar na concessionária, quan-
do o cliente será atendido 
diretamente pelo gerente ou 
vendedor indicado pela Carro 
com Desconto. Após a nego-
ciação concretizada, a startup 
recebe comissão, dependendo 
do valor do veículo. “Acre-
ditamos que a empresa pode 

Jovens que trabalham na equipe de desenvolvimento do site Carro com Desconto. A página venceu a 8ª edição da Startup Farm (SP)

Edmar Wellington

INDÚSTRIA

crescer muito no mercado, 
pois promovemos preços mais 
baixos e segurança na relação 
consumidor/concessionária”, 
avalia Rafael.

VENDA CAMPEÃ
Criada durante a Startup 

Weekend, grande evento de 
empreendedorismo digital, re-
alizado em Goiânia (novem-
bro/2012), a Carro com Des-
conto venceu a competição. 
“Concluímos a meta de vender 
um veículo em 54 horas de 
trabalho”, lembra Rafael.  

Com isso, a empresa repre-
sentou o Brasil na Global Star-
tup Battle (competindo pelo 
voto popular, via Facebook), 

junto de outras 139 startups 
mundiais. “Ficamos no 22º lu-
gar”, ressalta.

A Carro com Desconto 
também venceu a 8ª edição da 
Startup Farm, em Campinas 
(SP). Fato que Rafael conside-
ra “uma honra, pois a Farm é a 
maior aceleradora de startups 
da América Latina”.

A equipe Carro com Des-
conto é formada por mais seis 
jovens empreendedores, que 
possuem atuação com star-
tups próprias e decidiram pela 
união ao projeto. Além de Ra-
fael, integram a empresa Paolo 
Petrelli, Fábio Gianotti, Isado-
ra Prado, Rodrigo Souza, Ra-
mon Carvalho e Tiago Alves. 

SERVIÇO

Startup Carro com 
Desconto
Site: www.carrocom-
desconto.com.br
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FRANQUIA

Fotos: Marco Monteiro

Empresa goiana expande marca
Tutti Fiori pretende 
integrar time das 
10 empresas mais 
lembradas do 
segmento no Brasil 
nos próximos 5 anos 

O empresário goiano Dou-
glas Chimello, da Tutti Fiori 
Cosméticos, planeja expansão 
do negócio pelo sistema de 
franquias. A marca, inclusive, 
já possui três lojas franque-
adas: duas em Goiânia (GO) 
– setores Marista e Fama – e 
outra em Manaus (AM).

Para alcançar o objetivo, 
Chimello, que é parceiro do 

José Antônio Cardoso

C O S M É T I C O S

Douglas Chimello: “Estar presente em feiras é fundamental para projetar minha empresa no mercado nacional e também para o planejamento de abrir mais franquias”

Produtos de beleza à venda em unidade da Tutti Fiori em Goiânia

Sebrae Goiás, frequenta feiras 
de negócios Brasil afora. Ano 
passado, ele participou da ABF 
Franchising Expo 2012, pro-
movida pela Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), e a 
Feira do Empreendedor, reali-
zada pelo Sebrae Piauí, no se-
tor Oportunidade de Negócios.

“Estar presente em feiras é 
fundamental para projetar mi-
nha empresa no mercado na-
cional de cosméticos e também 
para o planejamento de abrir 
mais franquias pelo país”, ex-
plica o empresário, que tem 
formação em Educação Físi-
ca e Biologia. Aliás, Chimello 
prevê inserir a Tutti Fiori entre 
as 10 mais lembradas empre-
sas de cosméticos do Brasil 
nos próximos cinco anos.

PRODUÇÃO PRóPRIA EM 80% 
Criada em setembro de 

2001, a Tutti Fiori (todas as 
flores, em italiano) produz es-
sências, óleos, cremes e uma 
série de 300 cosméticos e pro-
dutos de beleza, sendo 80% de 
produção própria. A taxa de 
franquia, mais o custo de ins-
talação, podem chegar a R$ 33 
mil para loja e R$ 45 mil para 
quiosque.

A empresa trabalha com 
venda direta para consultores 
e franquias, por meio de ca-
tálogos e kit provador. Como 
diferencial no mercado, a Tutti 
Fiori garante 150% de lucro 
médio na revenda ao consu-
midor final e rápida reposição 
do seu estoque, sem quantida-
des mínimas de compra exigi-

das por itens.
O site da empresa www.tut-

tifiori.com.br ainda apresenta 
“10 Razões” para uma parce-
ria do consultor, entre as quais 
frete grátis (pedidos acima de 
R$ 350); prazo longo e facili-
tado para pagamento desde o 
primeiro pedido e promoções, 
premiações e reconhecimento.

SERVIÇO

Tutti Fiori Cosméticos 
(62) 3223-9709 
www.tuttifiori.com.br
Programa Sebrae 
Franquias:  
(62) 3250-2303
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PEGADAS 
NO CERRADO

Roteiro de turismo com-
pleto da região Sudoeste de 
Goiás, o Circuito Pegadas no 
Cerrado integra os municípios 
de Rio Verde, Jataí, Caiapônia, 
Serranópolis, Chapadão do 
Céu e Mineiros. São 52 pro-
dutos formatados para a prá-
tica do turismo de aventura, 
ecológico, termal, cultural e 
tecnológico, com atrações va-
riadas, desde travessias, expe-
dições a safáris fotográficos. 

Os turistas vão conhecer de 
perto casarios e construções 
centenárias, arquitetura mo-
derna, corredeiras, mirantes, 
museus, cachoeiras, trilhas, 
praças, lagos, balneários de 
águas termais, monumentos, 
alta tecnologia agroindustrial 
e muito cerrado.

“Estamos transformando o 
potencial da região em produ-
to turístico, formatado numa 
perspectiva de sustentabilida-
de social e ambiental”, explica 
a gestora do projeto no Sebrae 
Goiás, Tassiany Costa Olivei-
ra. “O turista vai experimen-
tar de tudo um pouco, sempre 
com qualidade, segurança e 
excelência, além do carinho 
do povo goiano”, emenda.

Dos 52 pontos turísticos 
identificados na região, desta-
que para as 27 trilhas, todas 
balizadas nas normas ABNT 

Warlem Sabino e 
José Antônio Cardoso

Região Sudoeste de Goiás ganha circuito 
turístico com atrações variadas, desde 
travessias e expedições até safáris fotográficos

ESPECIAL

(Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), além 
de um circuito de rafting 
(descida em corredeira com 
botes), outro de canoa e um 
ponto de flutuação.

Segundo Lúcia Michal-
czyk, secretária de Turismo 
de Rio Verde e presidente 
do Fórum Regional de Turis-
mo da Região Agroecológica, 
o Pegadas no Cerrado está 
pronto para receber turistas 
brasileiros e internacionais. 
“Qualificamos 218 profissio-
nais, que compõem o trade 
turístico da região, em gestão 
e atendimento”, explica.

Desenvolvido pelo Sebrae 
Goiás em parceria com o Fó-
rum Regional de Turismo da 
Região Agroecológica e apoio 
da Goiás Turismo, o circuito 
é trabalhado desde 2008. Du-
rante o período, além da for-
matação dos atrativos nos seis 
municípios, houve incentivo 
ao agenciamento receptivo, 
qualificação de condutores lo-
cais com habilidades específi-
cas, aprimoramento de meios 
de hospedagem e serviços de 
alimentação, e fortalecimento 
do fórum regional.

São 170 empreendimen-
tos envolvidos diretamente 
no circuito, entre meios de 
hospedagem, bares e restau-
rantes, agências de viagens, 
transporte e associações de 
guias e condutores, e recep-
tivos. O projeto foi apresen-
tado em dezembro passado, 
durante solenidade no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, em 
Goiânia (GO).

“O circuito reúne o que o 
Sebrae Goiás tem de melhor 
em metodologia”, elogia Ma-
noel Xavier Ferreira Filho, 
diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás. Ele ressalta que 
a entidade e parceiros promo-
veram o planejamento estra-
tégico do roteiro, contendo 
ainda orientações técnicas, 
plano de negócios, participa-

JORNAL SEBRAE
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ções em feiras 
e exposições, e 
publicação de 
guias.

PARCERIA
Durante a 

realização da 
Feira de Turis-

mo das Améri-
cas pela Associa-
ção Brasileira de 
Agências de Via-
gens (Abav), em 
outubro do ano 
passado, no Rio 
de Janeiro (RJ), 
as agências de 

turismo da re-
gião Sudoes-
te de Goiás 
participaram 
da rodada 
de negócios 
p romov ida 
pelo Sebrae. 
No encontro, 
eles fecha-
ram parceria 

com a Schultz 
Turismo, que vai 

comercializar o Cir-
cuito Pegadas no Cerrado na-
cional e internacionalmente.

Proprietária da Trekking 
Turismo, agência de turismo 
receptivo de Mineiros, Grazie-
le Flach conta que a visitação 
aumentou, principalmente 
com turismo interno, feito por 
estudantes de escolas locais. 
“A programação dos finais de 
semana está garantida pela 
procura maior de grupos.”

Outras seis agências re-
ceptivas operam no circuito. 
Como apoio à comercializa-
ção dos produtos, o fórum 
estabeleceu parcerias com três 
operadoras regionais e cinco 
internacionais. 

RAPEL NA SUCURI
Um dos beneficiados pela 

implantação do Circuito Tu-
rístico Pegadas no Cerrado, 
Francisco Guimarães, de 76 

o projeto Circuito Turístico, do 
Sebrae Goiás, já foi concluído 
em mais três zonas turísticas 
do Estado: Fé no Coração do 
Brasil, em Trindade; o Quin-
tais de Goiás, na região Cen-
tral; e a Chapada dos Veadei-
ros (partindo de Alto Paraíso 
de Goiás). Em andamento, os 
circuitos do Vale do Araguaia, 
do Ouro (partindo da Cidade 
de Goiás), das Águas Termais 
(Caldas Novas e Rio Quente), 
de Serra da Mesa e da APA do 
Ribeirão João Leite.

O circuito turístico visa 
capacitar as empresas da ca-
deia produtiva, como bares, 
restaurantes, atrativos, meios 
de hospedagem, guias e con-
dutores. O projeto promove 
uma série de serviços, propor-
cionando a visitação ordena-
da, de modo a ter um recep-
tivo organizado para receber 
o visitante, tanto do mercado 
regional, nacional ou interna-
cional.

“Queremos que as empre-
sas se tornem cada vez mais 

anos, o ‘Seu 
Chico’, como 
é conhecido, 
abriu a Fazen-
da Sucuri para 
o turismo rural 
e de aventura, e 
já ganha trocados 
com isso. “O pes-
soal (do fórum) me 
convenceu que a 
história e as belezas 
naturais da terra po-
dem ser fonte de pre-
servação e renda”, explica.

A Fazenda Sucuri tem casa 
de arquitetura original de 250 
anos, e, a 300 metros de dis-
tância, a Cachoeira Sucuri, 
nas águas do córrego de mes-
mo nome. Com seus 29 me-
tros de altura, distante 18 km 
de Mineiros (a 433 km de Goi-
ânia), a cachoeira é própria 
para o banho e prática de es-
portes radicais, como o rapel. 

APOIO AO SEGMENTO 
Além do Sudoeste goiano, 

qualificadas e eficientes para 
enfrentarem a concorrência 
acirrada na área de turismo, 
além de garantir a preserva-
ção de seus recursos naturais 
e o bom atendimento ao visi-
tante”, explica Andrea Santos 
Carneiro, gestora do Projeto 
Turismo na Regional Metro-
politana do Sebrae Goiás.

Francisco Guimarães abriu sua fazenda para o turismo rural

Turistas praticam canoagem 

no município de Rio Verde

Turistas caminham por trilha do Acampamento Pinga Fogo, na cidade de Mineiros: região é boa para o turismo aventureiro e fotográfico

Edmar Wellington
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Caiapônia - Cidade das águas, cachoeiras, 
corredeiras. Concentração de artistas e 
artesãos. Pequena e organizada. O nome 
homenageia os índios Caiapós. As formações 
naturais formam figuras intrigantes como a 
imagem de um gigante que adormece na 
entrada da cidade

Mineiros - Histórica e cultural, cercada por 
montanhas, mirantes, rios e cachoeiras. 
Portão de entrada do Parque Nacional das 
Emas. Bom para se aventurar e fotografar. 
Tecnologia no campo e cenários naturais 
preservados, lado a lado

Jataí - Moderna e interiorana ao mesmo 
tempo, arquitetonicamente interessante. 
Águas termais, lagos, rios e cachoeiras. 
Arte nas ruas, prédios, igrejas e museus. 
Hospitaleira em sua essência, progressista 
por vocação, turística em sua maneira de ser

 Serranópolis - Berço da pré-história, destino 
arqueológico do Planalto Central. Pequena, 
mas de coração enorme, abriga o tempo 
passado em museu e na memória das pessoas 
que recebem e contam histórias dali. O Cerrado 
está ali para ser descoberto

Chapadão do Céu - Futurista, moderna, com 
proposta sustentável de viver. Arquitetura 
contemporânea. Cidade temática em que as 
ruas recebem nomes de planetas, estrelas, 
animais, plantas. Cercada de tecnologia 
arrojada no campo, sinergicamente portão de 
entrada do Parque Nacional das Emas

Rio Verde – Moderna e com enorme potencial 
agrícola e de negócios. O município oferece 
infraestrutura de hotéis, restaurantes e 
comércio. Destaca-se pelas suas paisagens 
planas e campos verdes. Gastronomia de 
qualidade e muito sabor

AS CIDADES

barcelona Media

Pontos turísticos do município 

de Cavalcante, na Chapada 
dos Veadeiros

Além dos circuitos, outra 
ação importante para desen-
volver o turismo em Goiás 
vem sendo confeccionada pela 
renomada Fundação Barcelo-
na Media, da Espanha. O Pro-
jeto de Desenvolvimento In-
tegrado do Turismo do Brasil 
Central será implementado a 
partir do início deste ano nos 
municípios de Alto Paraíso de 
Goiás, Cavalcante, Colinas do 
Sul, São João D’Aliança e Te-

resina, na Cha-

pada dos Veadeiros, e em 
Pirenópolis. 

Por meio de mais 
competitividade e co-
nhecimento sobre os 
destinos concorrentes, 
hotéis, pousadas, bares 
e restaurantes tendem 
a elevar a receita com 
o turismo. “O estudo 
reúne um conjunto 
de práticas viáveis 
de serem efetivadas 
pelos municípios en-
tre os anos de 2013 e 
2014. A ideia central 
é melhorar a oferta turística, 
com intervenções na qualida-
de e infraestrutura”, explica 
o espanhol Pere Muñoz Pe-
rugorria, delegado de Proje-
tos Estratégicos da Barcelona 
Media, que visitou Goiás em 

dezembro passado. A ideia 
do projeto é da As-

sociação Brasilei-
ra dos Sebrae.

Fotos: Alex Malheiros
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Decoração em alto estilo no bueno
Empresária realiza projeto de vida com loja especializada em objetos para residências e utensílios domésticos em Goiânia

Há pouco mais de um mês, 
a empresária Rosemary Silva 
dos Santos viu o grande sonho 
sair do papel e tomar forma 
em uma loja de decorações. 
Lançada no dia 12 de dezem-
bro de 2012, a Villa Bueno foi, 
durante determinado tempo, o 
projeto de vida da empreende-
dora, que deu o primeiro pas-
so no mundo dos negócios em 
alto estilo.

Aos 34 anos, formada em 
Design de Interiores, Mary – 
como gosta de ser chamada -, 
confessa que está satisfeita e 
disposta. “A ideia desse empre-
endimento não surgiu do dia 

Thamyris Fernandes

SERVIÇO

Villa Bueno: (62) 3086-
6212
www.villabueno.com
Avenida T-9, esquina 
com a T-2, Setor Bueno, 
Goiânia (GO)

tornou a Goiânia e decidiu 
que era o momento certo de 
começar a se mexer. Procu-
rou ajuda no Sebrae Goiás. Ela 
conta que, por meio do Pró-
prio - Programa de Orientação 
ao Candidato a Empresário -, 
conseguiu dar forma ao pro-
jeto e perceber as possíveis 
falhas que a ideia inicial po-
deria ter. “O curso durou pou-
co mais de 30 dias. Apesar da 
carga horária reduzida, apren-
di a fazer plano de negócios, 
a analisar riscos, vantagens e 
desvantagens, a fazer pesquisa 
de mercado, sondar os concor-
rentes e outros detalhes que 
me ajudaram a definir linhas 
a seguir”.

PROGRAMA PRÓPRIO

E M P R E E N D E D O R I S M O

Empresária Rosemary Silva dos Santos posa para foto ao lado do marido e equipe. Objetos para decoração de residências e utensílios domésticos vendidos na Villa Bueno

para a noite. Por muitos anos 
amadureci e aperfeiçoei meu 
projeto. Embora não seja fácil 
começar, estou realizada por 
estar trabalhando em minha 
primeira empresa.”

A empresária conta que, 
antes de abrir o negócio, tra-
balhava em uma empresa de 
construção naval no Rio de 
Janeiro (RJ). Mas, em 2005, 
deixou o emprego e se mudou 
para a França com o marido, 
onde ficou até 2010. “Durante 
os anos que estive na Europa, 
estudei as tendências, observei 
as lojas e fiquei ainda mais 
convencida de que era aquilo 
que eu queria para o futuro.”

De volta ao país, Mary re-

INVESTIMENTO
De acordo com a empre-

sária, o investimento inicial 
foi de, aproximadamente, R$ 
1,5 milhão. “A loja, hoje em 
funcionamento, conta com 
oito funcionários e tem 700 
metros quadrados. Ela tem de 
tudo um pouco para decora-
ção de residências e utensílios 
domésticos, pois também tra-
balhamos com listas de casa-
mentos”, conta.

Conforme a empresária, 
com tantos serviços à disposi-
ção dos clientes, a expectativa 
de faturamento mensal é de, 
pelo menos, R$ 100 mil. “Para 
ter sucesso no negócio, o im-
portante é não pensar nas difi-

culdades como impedimentos, 
mas como pequenos obstácu-
los que fazem crescer. Aceitar 
ajuda para amadurecer o pro-
jeto e procurar por informa-
ções também são ingredientes 
decisivos para essa empreita-
da”, diz. 

Fotos: Fernando Leite
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Abertura de mercado para rapadura, mel e 
peixe deve beneficiar quatro mil cooperados

O ‘Projeto Renda COM-
PLEMentada’, idealizado pela 
Cooperativa Mista dos Pro-
dutores de Leite de Morrinhos 
(Complem), em parceria com 
o Sebrae Goiás, deve promo-
ver abertura de mercado para 
produtores da região, fora o 
comércio de leite, já estabele-
cido. Segundo o presidente da 
cooperativa, Joaquim Guilher-
me de Souza, o projeto pre-
vê transformar em negócios 
atividades no campo, como a 
produção de rapadura, mel e 
peixe.

José Antônio Cardoso Joaquim explica que o 
‘Renda COMPLEMentada’ pode 
beneficiar todos os 4 mil coo-
perados (1,7 mil produtores de 
leite) que produzem alimen-
tos na região de Morrinhos, 
integrando 20 municípios no 
Sul goiano. “Estamos identi-
ficando produção que atenda 
o consumidor das 11 lojas da 
Complem no Estado”, destaca.

Desse modo, o presidente 
considera que o projeto vai 
incentivar o cooperado a pro-
duzir, auxiliado pela capacita-
ção, assistência técnica, forne-
cimento de insumos, criação 
e fortalecimento da marca e 

M O R R I N H O S

PELO ESTADO

Fotos: Edmar Wellington

Projeto prevê transformar em 
negócios atividades no campo

acesso garantido ao mercado. 
“Faz um ano e meio que mo-
bilizamos produtores para par-
ticipar da ação, que visa com-
plementar a renda no campo.”

Ana Caruliny Oliveira, 
educadora cooperativista da 
Complem, lembra que os três 
grupos (rapadura, mel e peixe) 
foram identificados durante o 
Censo 2011 realizado pela co-
operativa. “E quem ainda não 
estiver produzindo pode inte-
grar o projeto, pois a intenção 
é estimular novas fontes de 
renda para a família rural.”

VIDA MAIS DOCE
O produtor Genésio Neves 

Canedo, 61, participa do Grupo 
Rapadura e acredita que o pro-
jeto pode consolidar atividades 

agrícolas na região. “Podemos 
triplicar a produção de rapadu-
ra na Fazenda Cordeiro.”

Contando com 1,5 hectare 
de cana-de-açúcar, atualmente 
Genésio fabrica 100 rapaduras 
por dia, o que corresponde a 
17,5 mil kg do produto por sa-
fra (sete meses por ano). Para 
ele, a oportunidade de vender 
em uma grande rede super-
mercadista, como são as lojas 
da Complem, “muda a vida de 
quem depende do campo para 
sobreviver”.

SERVIÇO

‘Renda COMPLEMen-
tada’
Cooperativa Mista dos 
Produtores de Leite de 
Morrinhos (Complem)
Morrinhos (GO)
Endereço: Av. Professor 
José do Nascimento, 
285-A, Setor Oeste
Tel: (64) 3417-1212
www.complem.com.br

Genésio Neves: “Podemos triplicar a produção de rapadura”

Presidente da Complem, Joaquim Guilherme de Souza mostra rapadura produzida pelos cooperados

Ana Caruliny Oliveira é educadora cooperativista da Complem
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“O Pais me tirou do atoleiro”
Por meio da venda de 
hortaliças, produtor 
rural paga dívidas, 
estrutura propriedade 
e prepara expansão do 
negócio

Produtor rural no Assen-
tamento de Vaianópolis, em 
Santa Helena (divisa com Rio 
Verde), a 250 km de Goiânia, 
Vilmar Rosa de Souza, de 64 
anos, viu a ferrugem acabar 
com sua plantação de soja e 
levar a família à falência, em 
2005. Para quitar os prejuízos 
causados pelo fungo, vendeu o 
gado e ainda ficou devendo o 
Banco do Brasil - empréstimos 
que fez para o plantio. 

Sem dinheiro e alternati-
vas, usou a terra para plan-
tar hortaliças. Durante pouco 
mais de cinco anos, o pouco 
dinheiro que ganhou - R$ 300 

Warlem Sabino

por semana - foi destinado ao 
BB. “Nesse período, a gente 
apenas sobrevivia. Não tínha-
mos dinheiro pra nada e nem 
futuro promissor”, explica Vil-
mar, que trabalha na parcela 
de 25 hectares com a mulher, 
Neila Aparecida, de 44 anos.

A volta por cima veio em 
2011, quando a família ganhou 
um kit de irrigação do projeto 
de Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável (Pais), 
com assistência técnica forne-
cida por meio de convênio en-
tre o Instituto de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) e o 
Sebrae Goiás. “O Pais me tirou 
do atoleiro e estou vendo me-
lhoria a curto, médio e longo 
prazo”, afirma Vilmar.

Com o kit, o produtor ru-
ral aprimorou o sistema de 
plantio de hortaliças e viu a 
receita semanal quase triplicar 
- passou para R$ 800. Com o 
dinheiro a mais e sem dívidas, 
investiu no negócio. Adquiriu, 
no final do ano passado, um 

S A N T A  H E L E N A

A GALINHA DOS OVOS DE OURO

O agricultor Jesus Al-
ves da Silva (foto), de 65 
anos, mora com a famí-
lia em uma parcela de 25 
hectares no Assentamen-
to Vaianópolis, em Santa 
Helena (divisa com Rio 
Verde), a 250 km de Goi-
ânia. Ele produz de tudo 
na terra, desde hortali-
ças, mandioca, frutas até 
soja. Porém, no segundo 
semestre do ano passado, 
ele descobriu a galinha 
dos ovos de ouro, literal-
mente.

Com ajuda de técnicos 
do Sebrae Goiás - Regio-
nal Sul-Sudoeste -, Jesus 
Alves passou a produzir 
frangos de corte e ovos, 
que são comercializa-
dos em uma feira de Rio 
Verde e com uma coo-
perativa. A receita está 
em torno de R$ 125 por 
semana, mas caminha 
para aumentar a partir de 
fevereiro, pois o Sebrae 
Goiás providenciou mais 
200 aves de postura para 
o produtor rural.

“O Programa Nacio-
nal de Alimentação Es-
colar (PNAE) me garantiu 
a compra de 200 dúzias 
de ovos por mês. Se Deus 
quiser, em fevereiro co-
meço a fornecer os ovos”, 
revelou Jesus Alves, 
cuja lucratividade com 
a granja chega a passar 
dos 100%. “Sempre tive 
vontade de montar uma 
granja, mas não tinha as-

sistência adequada. Hoje, 
sou muito bem assistido”, 
emenda.

Credenciada ao Sebrae 
Goiás, a zootecnista Su-
zana Rodrigues de Resen-
de acompanha parte dos 
assentados em Vaianópo-
lis. Ela explica que o sis-
tema alternativo de pro-
dução de galinha caipira, 
implantado na parcela de 
Jesus Alves, é o ideal para 
produção rentável e de 
baixo custo. “O galinhei-
ro foi cercado de pique-
tes, com grama específi-
ca para alimentação das 
aves. Esse mesmo espaço 
é chamado de área de la-
zer para as galinhas. Aves 
criadas apenas com ração 
não têm textura de fran-
go caipira, que precisa de 
alimentação natural.” 

O produtor rural pre-
cisou de apenas 60 me-
tros quadrados na parcela 
para montar a granja, que 
comporta até 600 aves - 
ele tem, atualmente, 400 
cabeças.

encanteirador por R$ 2 mil 
(pagos à vista) e construiu um 
lavador ao lado da plantação, 
para limpar as folhagens antes 
da entrega.

E as benfeitorias não pa-
ram por aí. Vilmar obteve em-
préstimo de R$ 10 mil em uma 
cooperativa de Rio Verde. Vai 
utilizar o recurso para aumen-
tar a produção de alface - pas-
sar dos atuais 350 pés por se-
mana para quatro mil. Já tem, 
inclusive, comprador para a 
hortaliça. “Uma indústria de 
beneficiamento da região já 
espera pela minha alface.”

Caso consiga elevar a pro-
dução, a renda mensal da fa-
mília pode alcançar R$ 16 mil, 
dinheiro que marido e mulher 
jamais pensaram em extrair 
da terra. “O Pais foi o início 
da minha redenção. Com ele, 
consegui estruturar a proprie-
dade, pagar as dívidas e viver 
melhor. Estou 100% melhor, 
mas quero ir mais longe, bem 
mais longe.”

PELO ESTADO

Vilmar Rosa: “O Pais foi a minha redenção. Com ele, consegui estruturar a propriedade, pagar as dívidas”
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Cooperativa elimina atravessador
Agricultores 
criam entidade e 
conseguem melhor 
preço, confiança e 
pagamento

Sebastião de Oliveira Alonso, presidente da Coafamn: “Saímos da exploração para construir parceria”

Sebastião ao lado de cooperados: renda cresceu para os agricultores

A formação de polo produ-
tivo da pimenta malagueta na 
região Norte de Goiás incenti-
vou produtores locais a coope-
rarem na conquista de merca-
do. Em março do ano passado, 
com a criação da Cooperativa 
Mista de Agricultura Familiar 
de Montividiu do Norte (Coa-
famn), 50 famílias agricultoras 
do município, que fica a 450 
km de Goiânia, começaram a 
viver um tempo mais promis-
sor para os negócios rurais.

Agora, 90% do comércio de 
pimentas têm a mão da coope-
rativa, dando adeus à antiga 
figura do atravessador. Segun-
do o presidente da entidade, 
Sebastião de Oliveira Alonso, 
48 anos, que também é produ-
tor, a Coafamn garante melhor 
preço, confiança e pagamento. 
“Saímos da exploração para 
construir parceria.” 

Somente a cooperativa co-
mercializa cerca de 500 kg de 

pimenta por semana, a maior 
parte para indústrias de Neró-
polis (GO). A vocação é tanta 
que a instituição da Festa da 
Pimenta é sonho da comuni-
dade. Segundo Sérgio Rome-
ro, consultor do Sebrae Goiás, 
“Montividiu tem 25 mil pés de 
malaguetas produzindo, basi-
camente em 12 assentamentos 
do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra)”. Romero atua na região 
pelo convênio Incra/Sebrae, 
auxiliado por quatro agentes de 
desenvolvimento rural (ADR).

O presidente da Coafamn 
observa que o projeto de uma 
indústria de processamento 
para pimentas vai agregar va-
lor ao produto. “Estamos plei-
teando junto ao Programa Ter-
ra Sol, do governo federal.”

PORTAS AbERTAS
E outros produtos da agri-

cultura familiar, especialmente 
arroz, verduras, ovos e a ra-
padurinha, ainda são vendi-
dos por meio da cooperativa. 
O acesso ao mercado também 
abriu portas para a Coafamn 
na alimentação escolar da rede 
municipal de ensino de Mon-
tividiu do Norte, Trombas e 
Santa Tereza de Goiás. “Com a 
emissão de nota fiscal ao con-

José Antonio Cardoso

Cooperativa Mista de 
Agricultura Familiar 
de Montividiu do 
Norte (Coafamn) – (62) 
8145-4054 

Regional Noroeste do 
Sebrae Goiás: 
(62) 3353-1997

Fotos: Edmar Wellington

M O N T I V I D I U  D O  N O R T E

sumidor, por exemplo, facilita-
mos o processo”, explica.

A Coafamn fornece cerca 
de dez mil rapadurinhas por 
mês para escolas. O comércio 
só não é maior, pois o Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM) de 
Montividiu do Norte ainda não 
foi instalado. “Mas vai”, garan-
te o presidente. 

Com renda maior, 
produtor compra sítio

PELO ESTADO

Assentado do Incra, Fran-
cisco Izidório da Silva, 57, o 
‘Tico’, é um dos cooperados 
com a missão de não deixar 
o consumidor sem alimento 
para comprar. Em parcela do 
Assentamento Mata Azul, em 
Montividiu do Norte, o produ-
tor engorda frangos, suínos, 
colhe ovos e cultiva mandioca. 
“Fazemos o abate de 500 fran-
gos por engorda”, conta. ‘Tico’, 
que vive no assentamento des-
de o ano 2000, já comprou um 
sítio por R$ 60 mil com o di-
nheiro que ganha na produção 
e venda agrícola.

A constituição da Coope-

rativa Mista de Agricultura 
Familiar de Montividiu do 
Norte (Coafamn) valoriza pes-
soas com realidades parecidas 
a de ‘Tico’. Para ser cooperado, 
o produtor deve vir da agri-
cultura familiar, tradicional, 
de comunidades quilombolas 
ou indígenas e trabalhar com 
piscicultura. Pode produzir, no 
máximo, em quatro módulos 
fiscais, que atingem cerca de 
200 hectares de chão. 

“Estamos mudando a histó-
ria do pequeno agricultor, que 
deixou de ser peão do gran-
de fazendeiro”, fala Sebastião 
Alonso, da Coafamn.  

SERVIÇO
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Entidade investe na 
certificação orgânica 
da produção para 
assegurar venda de 
alimentos para rede

Eleuza Alves, presidente da Aprocan, e o marido Edson Borges de Lima na plantação de hortaliças

A certificação orgânica na 
produção de alimentos deve 
consolidar mercado para a As-
sociação de Produtores Rurais 
de Caldas Novas (Aprocan). É o 
que prevê a presidente da enti-
dade, Eleuza Alves Fernandes, 
de 54 anos. Segundo Eleuza, o 
selo da Ecocert, empresa cer-
tificadora internacional (fran-
cesa), vai garantir negócios da 
Aprocan junto aos empreendi-
mentos de Caldas Novas (GO) 
– distante 168 km de Goiânia. 
“Já fornecemos hortaliças para 
hotéis locais, mas a certifica-
ção é pedido feito pelas em-
presas, podendo estimular ain-
da mais o comércio”.

Realizada em parceria com 
o Sebrae Goiás, que subsidia 
80% do trabalho, a certifica-
ção beneficia 15 famílias in-
tegradas à Aprocan, que pro-
duzem alimentos sob regras da 
produção orgânica. Somente 
Eleuza e o marido Edson Bor-
ges de Lima, 47, fornecem 800 
pés de alface toda semana para 

José Antônio Cardoso

SERVIÇO
Associação de Produ-
tores Rurais de Caldas 
Novas (Aprocan)
Caldas Novas (GO)
Telefone: (64) 9248-
8570/9626-1922
Regional Sul do Sebrae 
Goiás: (64) 3455-1095

Certificação 
conquista 
mercado 
hoteleiro

o consumo em restaurantes de 
hotéis de Caldas Novas. “A 
venda pode ser muito maior, 
pois praticamente todo hor-
tifruti consumido na cidade 
vem da Central de Abasteci-
mento de Goiás (Ceasa)”, ob-
serva Eleuza.

Horst Grassmann Pfeiffer, 
54, explica que os associados 
estão aptos a produzir 36 itens 
de hortifruti em sistema orgâ-
nico, indicados por demanda 
em Caldas Novas. Horst culti-
va 2,5 hectares de hortaliças e 
é um dos entusiastas da pro-
dução. “Estimamos um movi-
mento financeiro de R$ 60 mil 
por mês na venda de alimentos 
orgânicos na cidade”, destaca.

O produtor ressalta que o 
produto orgânico é competi-
tivo frente ao convencional 
quanto à diferença de preços, 
que, atualmente, fica em 10% 
(em média). “Nossa produção 
tem ótimo aproveitamento na 
cozinha, vale a pena investir 
em um alimento sem adição 
de produtos químicos no seu 
trato”, considera Horst.

Do Sítio Nossa Senhora de 
Fátima, a 23 km de Caldas No-
vas, Eleuza trabalha para agre-
gar mais famílias para a Apro-
can. Segundo ela, o município 
possui cerca de 120 produtores 
de hortifruti, que podem inte-
grar a associação. “Estamos 

Edmar Wellington

C A L D A S  N O V A S

pleiteando 15 kits Pais (Produ-
ção Agroecológica, Integrada 
e Sustentável) para estímulo 
ao cultivo”, conta.

Ao frisar que o Sebrae 
Goiás é parceiro de toda hora 
da Aprocan, Eleuza lembra 
que 45 produtores locais par-
ticiparam do Programa Des-
pertar Rural.

Origem garantida

A certificação orgânica 
consiste em conjunto de re-
gras e procedimentos ado-
tados por entidade certifica-
dora auditora, que assegura, 
por escrito, que determinado 
produto, processo ou serviço 
obedece às normas e às prá-
ticas da produção orgânica. 
Certificação de orgânicos é 
geralmente apresentada sob 
a forma de selo afixado ou 
impresso no rótulo ou na 
embalagem do produto.

Segundo o IBD Certifi-
cações (2010), a certificação 
assegura ao produtor dife-
rencial de mercado para os 
seus produtos e ao consu-

midor a garantia da origem 
do produto, as boas práticas 
agrícolas e que o alimento 
está isento de contaminação 
química.

A certificação exige uma 
série de cuidados, tais como: 
a desintoxicação do solo; o 
não uso de adubos químicos 
e agrotóxicos, a recomposi-
ção de matas ciliares; a pre-
servação de espécies nativas 
e de mananciais; o respeito 
às normas sociais; e o en-
volvimento do produtor com 
projetos sociais e com a pre-
servação do meio ambiente.

Fonte: Embrapa

PELO ESTADO
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Combustível social une empresa 
e assentados no Vale do bijuí
Ao Norte de Goiás, agricultores plantam soja destinada a produção de biodiesel. Projeto é beneficiado pelo governo federal

Máquinas à disposição de produtores da Cooperativa dos Agricultores do Vale do Bijuí (CooperBijuí)

Produtor Waldivino Manoel mostra plantação de soja para biodiesel

A comunidade do Assenta-
mento Vale do Bijuí, distante 
30 km do município de Cam-
pinaçu (a 464 km de Goiânia), 
deve plantar, aproximadamen-
te, 1 mil hectares de soja nos 
próximos anos - quase o triplo 
da área cultivada, atualmente, 
de 390 hectares. A projeção é 
da assentada do Instituto Na-
cional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra), Joana 
Rodrigues Pereira, de 50 anos, 
presidente da Cooperativa Mis-
ta dos Agricultores Familiares 
do Vale do Bijuí (CooperBijuí). 
“Temos terra para o plantio de 
dois mil hectares do grão.”

A cooperativa, que integra 
36 famílias assentadas, produz 
a chamada soja social há qua-

José Antônio Cardoso

SERVIÇO
Parceria CooperBijuí/
Grupo JBS 
Convênio Incra/Sebrae
Regional Noroeste do Se-
brae Goiás: (62) 3353-1997 

tro anos, junto ao Grupo JBS 
Biodiesel. O projeto é benefi-
ciado pelo Programa Nacional 
de Produção e Uso de Biodiesel 
(PNPB), do governo brasileiro, 
que estimula e promove incen-
tivos para a inclusão social na 
agricultura. 

A parceria tem carimbo do 
Selo Combustível Social, iden-
tificação concedida pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) ao produtor de 
biodiesel que cumpre critérios 
de inclusão social dos agri-
cultores familiares enquadra-
dos no Programa Nacional de 
Agricultura Familiar (Pronaf).

Para o cultivo da soja no 
assentamento, o JBS fornece 
adubos, sementes e defensi-
vos, enquanto a CooperBijuí é 
responsável pelo maquinário, 

combustíveis e mão de obra. A 
empresa ainda compra a soja, 
com preço bonificado: de R$ 4 
a R$ 6 a mais por saca – em 
contrapartida aos incentivos 
federais.

Segundo Joana, o grupo 
pode investir mais na parceria, 
pois a estrutura da cooperativa 
garante produção. “O próprio 
JBS estimulou a parceria, de-
pois que dirigentes da Central 
das Cooperativas da Agricul-
tura Familiar (Cecaf) estiveram 
aqui, nos apresentando.”

PRODUTIVIDADE DEVE CRESCER 
A safra 2012 rendeu 19,5 

mil sacas de soja (60 kg cada), 
totalizando 1.170 toneladas 
do grão. A produtividade mé-
dia por hectare chegou a 50 
sacas. “Já foi melhor, com 67 

sacas por hectare”, observa o 
assentado Waldivino Manoel 
dos Santos, de 42 anos, há 12 
na área. “Faltou chuva no ano 
passado”, emenda.

Mesmo assim, o rendimento 
é bem maior do que em 2010, 
quando a cooperativa iniciava 
o cultivo anual de soja. Na sa-
fra daquele ano, a produtivi-
dade foi de 35 sacas/hectare. 
Foram plantados 170 hectares: 
colheita de 357 toneladas.

Desse modo, Waldivino 
acredita que a lavoura pode 
melhorar ainda mais a vida 
dos cooperados. “Chovendo 
mais na terra, combinado com 
capacitação e assistência téc-
nica, creio que podemos cres-
cer”, confia. Nos últimos qua-
tro anos, o assentado conta ter 
recebido R$ 3,5 mil/ano por 
seu trabalho na CooperBijuí. 
Com o dinheiro, ele fez des-
pesas caseiras e reinvestiu na 
cooperativa.

Natal da Silva Jaime, téc-
nico agropecuário contratado 
pelo Sebrae Goiás, em convê-

nio com o Incra, destaca que 
a esperança de Waldivino tem 
onde se apoiar. “O Sebrae Goi-
ás, Incra, JBS e a Cecaf promo-
vem a capacitação e assistência 
para os cooperados, inclusive 
as empresas fornecedoras de 
insumos também fazem isso.”

Para o consultor do Sebrae 
Goiás, Carlos Maia, o pionei-
rismo na produção de soja, 
em assentamentos do Norte, 
projeta a CooperBijuí como 
exemplo, especialmente na re-
cuperação do solo degradado 
na região. Maia observa que as 
142 famílias assentadas tam-
bém experimentaram o cultivo 
de arroz, algodão e pimenta. 

Fotos: Edmar Wellington

C A M P I N A Ç U

PELO ESTADO



DEZ/2012 - JAN/2013

23

JORNAL SEBRAE

Quinze famílias trabalham com cultivo 
consorciado de seringueiras e pimentas

Jovem cria programa 
inovador na área de 
saúde preventiva. 
Software Vida ajuda a 
descobrir talentos no 
esporte

Nildo Sodré de Souza, de 48 anos, é assentado do Incra:  “O produtor pode plantar frutas ou hortaliças junto às seringueiras, adaptando-se ao mercado consumidor”

Assentados vão 
tirar ‘leite’ de árvore 

José Antônio Cardoso

Projeto Seringueiras 
Sebrae - Regional Norte
Telefone: (62) 3353-1997

Assentado do Instituto Na-
cional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra), Doriedson 
Mariano de Jesus, de 43 anos, 
pode chegar a ganhar cerca de 
R$ 100 mil por ano cultivan-
do seringueiras e pimentas, 
em nova atividade no campo. 
O produtor integra o Projeto 
Seringueiras, que promove o 
plantio consorciado para 15 
assentados do Incra nos muni-
cípios goianos de Barro Alto, 
Goianésia, Santa Rita do Novo 
Destino e Uruaçu, na região 

Centro Norte do Estado.     
Em um hectare de terra, 

Doriedson plantou 500 mu-
das de seringueira e 300 pés 
de malagueta, em parcela ru-
ral do Assentamento Engenho 
da Pontinha, em Santa Rita do 
Novo Destino (a 45 km da ci-
dade). Em dezembro de 2012, a 
família começou a colher fru-
tos do projeto. “Nossa primei-
ra safra de malaguetas rendeu 
100 quilos, que vendemos a R$ 
9 o quilo”, explica Doriedson, 
junto da esposa Marilsa Alves 
dos Santos de Jesus, 35.

Os R$ 900 somados ao or-

çamento familiar ajudaram 
Doriedson e Marilsa a sonhar 
mais alto com a ‘poupança de 
florestas’ – apelido do Proje-
to Seringueiras em assenta-
mentos do Incra em Goiás. O 
Sítio Mariano está ganhando 
outro hectare com 600 novas 
mudas de seringueira. “Va-
mos alcançar a meta futura 
do projeto, que orienta plan-
tar quatro hectares”, observa 
Doriedson.

O assentado, então, pode 
ter renda de R$ 5 mil por mês 
(R$ 60 mil/ano), segundo Re-
nato Gonzaga Jayme, gestor 
do Sebrae Goiás, na Regional 
Noroeste, com sede em Goia-
nésia. “Fora o recurso da ven-
da da malagueta, que agrega 
valor à plantação”, destaca.

Dentro de sete anos – tem-
po da primeira produção de lá-
tex da seringueira, Doriedson 
e Marilsa poderão ver no au-
mento da renda os benefícios 
de integrar o projeto, que tem 
a parceria do Sebrae Goiás, 
mineradora Anglo American 
e Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Goianésia.

A produção ainda benefi-
cia 14 assentados do Incra na 
região. Entre eles, Nildo So-
dré de Souza, 48, que também 
quer “tirar leite de árvore’. 
Assentado há apenas cinco 
anos, em Lagoa Seca (San-
ta Rita do Novo Destino), o 
produtor tem ascensão mete-
órica no projeto. Está na se-
gunda etapa, em 2,5 hectares 
do plantio consorciado, com 
1.370 mudas de seringueira.

No Sítio Nossa Senhora 
Aparecida, Nildo e sua espo-
sa Josimar Aparecida de Je-
sus Sodré, 41, inovaram, por 
meio da diversificação. Além 
da pimenta (300 pés), cultivam 
abóbora (100 covas) e pepino 
(100 covas). Prática aconse-

lhada pelo consultor do Sebrae 
Goiás, João Augusto da Silva. 
“O produtor pode plantar fru-
tas ou hortaliças junto às se-
ringueiras, adaptando-se ao 
mercado consumidor”, avalia.

Nildo e Josimar contam 
que diversificar a produção 
ajuda nas despesas de casa e 
sobra dinheiro para investi-
mento no sítio. Especialmente 
num viveiro de mudas da pró-
pria seringueira. 

Vivendo na parcela de 33 
hectares, o produtor pretende 
ter metade do chão refloresta-
do pelas seringueiras. “Acredi-
tamos que o cultivo sustentá-
vel pode promover mudanças 
no campo, tanto pra gente que 
trabalha, quanto ao meio am-
biente”, considera.

Cliente usufrui dos 
serviços de manicure 
e pedicure express 
em unidade da 
Unhas Fast

Edmar Wellington

S A N T A  R I T A  D O  N O V O  D E S T I N O

PELO ESTADO
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Sacoleira on-line

Empreendedora deixa 
a vida de funcionária 
pública para investir 
em loja virtual de 
roupas

Daniela: “A principal via de vendas é a on-line, mas as clientes de Goiânia podem ir até minha casa”

O estilo de vestir de Danie-
la Brandão, de 31 anos, sempre 
fez sucesso entre as amigas. E 
foi essa a principal inspiração 
que a fez deixar, há três anos, 
a vida de funcionária pública 
e a formação em Turismo para 
investir em novo negócio: 
venda de roupas com a ajuda 
de um blog de divulgação e 
prospecção de novas clientes. 

Diante do pedido das lei-
toras, que desejavam adquirir 
os produtos com mais opções 
de pagamento, como cartão de 
crédito, Daniela lançou uma 
loja virtual. Nasceu assim a 
Maria Sacola (http://mariasa-
cola.tanlup.com), e-commerce 
de roupas voltado para mulhe-
res de 20 a 50 anos de todo o 
Brasil, com estoque em Goiâ-
nia (GO).

Com o apoio da mãe, Mô-
nica Alves Garcia M. Brandão, 
de 51 anos, a jovem empresária 
iniciou a empreitada sem in-
vestimento financeiro. As pri-
meiras peças foram adquiridas 
com cheques pré-datados, que 
eram posteriormente quitados 
com o arrecadado nas vendas. 
Com o passar dos meses, a Ma-
ria Sacola foi aumentando a 
clientela e hoje é a única fonte 
de renda de Daniela, que ainda 
reside com os pais. 

A loja oferece grande va-
riedade de roupas e acessó-
rios femininos, como camisas, 
blusas, calças, blazers, cintos, 
shorts, saias, carteiras e cola-
res. As camisas e blusas estão 
entre as mais procuradas pelas 
clientes, pois as medidas são 
mais fáceis de acertar, supõe 

Wanessa de Almeida

Daniela. Os preços também 
variam muito. As camisas, por 
exemplo, são vendidas a um 
preço médio de R$ 92. A Ma-
ria Sacola realiza entregas em 
todo país, com frete grátis para 
as clientes da capital.

“A principal via de vendas 
é a on-line, mas as clientes 
de Goiânia podem ir até mi-
nha casa (Setor Coimbra) ou 
escolher algumas peças para 
que levemos até elas. Quando 
eu comecei, sempre levava as 
roupas para as clientes. Hoje, 
devido à quantidade de peças 
que tenho e às vendas virtuais, 
não consigo fazer mais isso”, 
conta Daniela, que adquire as 
peças em confecções terceiri-
zadas. “Tentamos a fabricação 
própria, mas o custo-benefício 
não compensou”, diz.

LUCRATIVIDADE
Daniela ainda não faz o 

controle financeiro da loja 
on-line, mas considera o fa-
turamento satisfatório, pois 
é com o dinheiro das vendas 
que paga as contas pessoais, 
mantém o capital de giro da 
loja e renova o estoque. Re-
sultado alcançado com esforço 
diário, principalmente porque, 
no ambiente virtual, as clien-
tes exigem compras com mais 
agilidade e comodidade.

“É preciso muita paciência 
para responder todas as dú-
vidas, realizar o pós-venda e 
estar sempre antenada e atu-
alizada com as tendências da 
moda. Isso exige várias horas 
por dia sentada em frente a um 
computador, além das viagens 
de compras para a loja e as 

sessões de fotografia. Não é só 
colocar lá e esperar chuvas de 
vendas”, justifica. 

EXPANSÃO
Daniela sabe que a Maria 

Sacola ainda tem mercado 
para conquistar. Entre os pla-
nos para expandir a marca, o 
lançamento de novo e-com-
merce com hospedagem pró-
pria – atualmente, a loja está 
vinculada ao Tanlup. Outra 
meta é melhorar a qualidade 
das fotos das peças, aumen-
tar o número de viagens para 
compras e a divulgação on-
-line do trabalho. “Com isso, 
queremos facilitar a vida das 
clientes e, consequentemente, 
aumentar o faturamento.”

As diversas atividades 
oferecidas pelo Sebrae Goiás 

Edmar Wellington

Fotos: Fernando Leite

T E C N O L O G I A

DESTAQUE ASN GOIÁS

também estão nos planos da 
empreendedora para melhorar 
os lucros, especialmente após 
ter recebido, em novembro, 
a visita de um consultor, que 
apresentou a ela caminhos 
para ampliar a marca no que 
diz respeito à gestão financei-
ra e comunicação.

As expectativas de Danie-
la são as melhores possíveis. 
“Aposto muito no crescimen-
to dos e-commerces no Brasil. 
Com a criação do novo site 
e os novos investimentos, a 
Maria Sacola sobe mais um 
degrau no quesito profissiona-
lização e alcance de possíveis 
clientes”, comemora.

Maria Sacola 
http://mariasacola.
tanlup.com
Endereço em Goiânia: 
Rua 231, nº 540, Setor 
Coimbra
Telefone: (62) 8161-7181
E-mail: 
blogmariasacola@
gmail.com

SERVIÇO
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Prefeito Nailton Heringer, de Manhuaçu (MG), aproveita para almoçar durante visita ao Centro de Educação Unificada, em Anápolis

Prefeito Silvan Furtado mostra cerâmica em Jesúpolis a colegas

Prefeitos da região da Zona da Mata conhecem, em Goiás, benefícios 
da implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Vencedores do Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreende-
dor em Goiás, os prefeitos de 
Anápolis, Antônio Gomide, e 
de Jesúpolis, Silvan Furtado, 
foram os anfitriões de visi-
ta técnica de dois dias de 13 
prefeitos eleitos de municípios 
da região da Zona da Mata, 
de Minas Gerais, no final de 
novembro passado. A ideia 
da missão era levar inspiração 
aos gestores mineiros para que 
eles possam efetivar a Lei Ge-
ral da Micro e Pequena Empre-
sa em seus municípios.

No primeiro dia da visi-
ta, a comitiva foi a Anápolis. 
Gomide explicou que, desde 
2009, a prefeitura intensificou 
o incentivo ao desenvolvi-
mento das MPE, por meio do 
Programa Anápolis Acredita, 
que fornece linhas de crédito. 

Os prefeitos mineiros visi-
taram o Centro de Formação 
Profissional do Conjunto Fi-
lostro Machado, que faz justa-
mente qualificação de mão de 
obra, Centro de Recondiciona-
mento de Computadores (CRC) 
e um Centro de Educação Uni-

José Antônio Cardoso Anápolis e Jesúpolis 
inspiram mineiros

MUNICÍPIOS 
GOIANOS 
NOS QUAIS A 
LEI GERAL ESTÁ 
IMPLEMENTADA 
DE FATO

Fotos: Edmar Wellington

PARCERIA

V I S I T A  T É C N I C A

  Alto Horizonte
  Alvorada do Norte
  Amaralina
  Anápolis
  Aparecida de Goiânia
  Bela vista de Goiás
  Cachoeira de Goiás
  Caldas Novas
  Campos Belos
  Campos Verdes
  Catalão
  Ceres
  Crixás
  Formosa
  Goianésia
  Goiânia
  Goiatuba
  Itapaci
  Jandaia
  Jaraguá
  Jataí
  Jesúpolis
  Mara Rosa
  Minaçu
  Morrinhos
  Mutunópolis
  Nerópolis
  Nova Veneza
  Padre Bernardo
  Pires do Rio
  Planaltina de Goiás
  Posse
  Rialma
  Rianápolis
  Santa Rita do Araguaia
  Santa Tereza de Goiás
  Santa Terezinha de goiás
  São João d’Aliança
  São Luís de Montes Belos
  São Miguel do Araguaia
  Senador Canedo
  Trombas
  Uirapuru

ficada, no Filostro Machado.
Em Jesúpolis, no segundo 

dia da visita técnica, a comi-
tiva conheceu as ações dos 
projetos ‘Crescer Jesúpolis’, 
‘Minha Casa em Parceria’, 
‘Costura e Cidadania’, ‘Tuia 
Cheia’, ‘Lavoura e Horta Co-
munitária’ e ‘Jovem Cidadão’. 

Segundo Silvan, a imple-
mentação da Lei Geral trans-
formou a prefeitura em parcei-
ra da MPE. Atualmente, cerca 
de 90% das compras públicas 
do município são feitas na lo-
calidade. Da receita mensal, 
em torno de R$ 400 mil, o 
Executivo investe aproxima-
damente R$ 80 mil comprando 
de MPE locais.

A comitiva mineira era 

composta pelos prefeitos Luiz 
Cezar, de Carangola; Eika de 
Melo, de Barroso; Domingos 
Rivelli, de Brás Pires; Lauro 
Joaquim, de Durandé; Maria 
Elena Zaidem, de Goianá; José 
Carlos Pereira, de Luisburgo; 
Nailton Heringer, de Manhua-

çu; Darci Braga, de Manhumi-
rim; Joaquim de Assis, de Ma-
tias Barbosa; Eunice Araújo, 
de Pedra Dourada; Paulo Au-
gusto Malta, de Ponte Nova; 
Maria Virgínia do Nascimento, 
de Rio Novo; e Fernando An-
tônio Dutra, de Rio Pomba.
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AGENDA SEBRAE

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PELO 0800 570 0800

GOIâNIA
FEVEREIRO

CURSOS
DE 04 A 08/02
  Técnicas de Vendas – 8h às 11h

 Como administrar sua pequena  
 empresa – 14h às 18h
  Gestão Financeira – 19h às 23h

DE 18 A 20/02
  Gestão de Pessoas – 8h às 18h

DE 18 A 22/02
  Técnicas de Negociação 

 19h às 22h
  Gestão Visual de Loja 

 19h às 22h
DE 25/02 A 01/03
  Gestão Financeira – 19h às 23h

 Como administrar sua pequena  
 empresa – 19h às 23h

OFICINAS
02/02 
  Sei Vender – 9h às 12h
  Sei Planejar - 9h às 12h
  Sei Controlar - 9h às 12h
  Sei Comprar - 9h às 12h
  Sei Controlar - 9h às 12h
  Sei Vender - 9h às 12h

26/02
  Oficina de Plano de Marketing   

 8h às 18h
PALESTRAS
21/02
  Empreendedorismo: o caminho  

 para o próprio negócio  
 19h 
28/02
  Planejando a abertura do seu  

 negócio – 19h 
  Como atrair, conquistar 

 e manter clientes – 19h 

MARÇO
CURSOS
DE 4 A 8/3
  Atendimento ao Cliente 

 19h às 22h
  Gestão Financeira – 19h às 22h
  Como administrar sua pequena  

 empresa – 19h às 22h
DE 11 A 13/03
  Gestão de Pessoas – 8h às 18h

DE 11 A 15/03
  Compras Governamentais: como  

 vender para a administração pública  
 e reduzir custos – 19h às 22h
  Como administrar sua pequena  

 empresa – 19h às 23h

DE 18 A 21/03
  Internet para pequenos negócios  

 19h às 23h
DE 18 A 22/03
  Gestão Visual de Loja 

 19h às 22h 
  Gestão Financeira – 19h às 23h

OFICINAS
02/03
  Sei Vender – 9h às 12h
  Sei Planejar – 9h às 12h

09/03
  Sei Controlar – 9h às 12h
  Sei Comprar – 9h às 12h

16/03
  Sei Controlar – 9h às 12h

23/03
  Sei Vender – 9h às 12h
  Sei Planejar – 9h às 12h

PALESTRAS
07/03
  Aumentando suas vendas com  

 criatividade – 19h
14/03
  Entendendo custos, despesas e  

 preço de venda – 19h
21/03
  Inovação como estratégia 

 competitiva das MPE – 19h

INTERIOR
INhUMAS
FEVEREIRO
PALESTRA
07/02 
  Atendimento ao cliente 

 19h às 21h30
OFICINA
14/02
  Sei Vender – 19h às 21h30

CURSO
18 A 22/02
  Atendimento ao cliente 

 19h às 22h

MARÇO
PALESTRA
05/03
  Entendendo custos, despesas e  

 preços de venda – 19h às 21h30
CURSO
12/03
  Sei controlar meu dinheiro 

 19h às 22h
OFICINA
DE 11 A 13/03 
  Gestão de Negócio – 19h às 22h

SENADOR CANEDO
FEVEREIRO

PALESTRA
06/02
  Atendimento ao cliente - 19h às 

21h30
OFICINA
13/02
  Sei Vender – 19h às 21h30

CURSO
18 A 22/02
  Atendimento ao cliente – 19h às 22h

MARÇO
PALESTRA
06/03
  Entendendo custos, despesas e pre-

ços de venda – 19h às 21h30
CURSO
DE 18 A 20/03 
  Sei controlar meu dinheiro 

 19h às 22h
OFICINA
13/03
  Gestão de Negócio – 19h às 22h
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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) 3455-1095
•	 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) 3481-2234
•	 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

  Águas Lindas
(61) 3618-1374
  Central do Empresário

(62) 3201-9523
  Central Fácil (Junta Comercial 

de Goiás): 
 (62) 3261-4833
 (62) 3261-4833
  Ceres e Rialma

 (62) 3307-3862
  Cristalina

 (61) 3612-5049
  Formosa

(61) 3981-1066
  Goiatuba

(64) 3495-0103
  Itaberaí

(62) 3375-3519
  Jaraguá

(62) 3326-5948

  Morrinhos
(64) 3417-2123
  Niquelândia

(62) 3354-1924
  Palmeiras de Goiás

(64) 3571-3140
  Pires do Rio

(64) 3461-4048
  Planaltina

(61) 3637-8841
  Quirinópolis

(64) 3651-8830 
  São Miguel do Araguaia

(64) 3977-7094
  Senador Canedo

(62) 3532-2403
  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) 3621-1030
•	 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) 3362-5044
•	 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) 3621-0896
•	 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) 3321-3727
•	 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

REGIONAIS SEBRAE
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Você acreditou que poderia trabalhar 

por conta própria. O Sebrae acreditou 

junto e ajudou a criar o Empreendedor 

Individual. O que era dificuldade virou 

oportunidade. Agora você possui 

auxílio-doença, licença-maternidade e 

o tão sonhado CNPJ. Um dia você vai se 

aposentar, mas até lá, vai fazer muito 

negócio e crescer com o país. 

Pode acreditar.

Quem tem conhecimento vai pra frente  |  0800 570 0800  |  sebrae.com.br
www.onegocioeacreditar.com.br    @sebrae    facebook.com/sebrae    0800 570 0800

Cláudia Aguiar, proprietária da
Claudinéia Aguiar Fabricante de
Trufas e Doces Artesanais, São Paulo/SP.
Acesse o QR code e assista ao vídeo.

Sebrae 40 anoS.
o negócio é acreditar.

em mim,
no meu negócio,
que vou vender tudo,
que vou matar um leão por dia,

que amanhã começa tudo de novo.


