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MELHORIA NO COMÉRCIO TESTE DE SOFTWARE
Goiânia recebe, de 7 a 9 de novembro, o 
1º Seminário de Apicultura do Cerrado. 
Encontro deve reunir 4 mil visitantes, 
além de 300 técnicos e produtores.

Núcleo do Projeto Empreender desen-
volve visão de mercado e motivação 
empresarial em empreendedores do mu-
nicípio de Anicuns.

Empresas goianas, em parceria com a 
UFG, desenvolveram ferramenta cha-
mada de Freetest, que verifica, gratui-
tamente, a qualidade de softwares.

TRANSFORMAçãO SOCIAL

  Página 17

Ações sociais da Cooperativa Bordana, idealizada 
pela empreendedora Celma Grace, ganharam re-
conhecimento do Programa Acolher, da Natura.

EXEMPLO QUE VEM DE POSSE

  Página  19

Vencedora do Prêmio MPE Brasil, Clínica Ca-
rabalone conquista multinacionais e grandes 
fazendas qualificando serviços. 

A MODA DO CONHECIMENTO

  Página 18

Empresários de Pontalina vão apresentar cole-
ções de moda íntima desenvolvidas a partir de 
novo modelo de processo criativo.
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BELAS E 
PRODUTIVAS

Mulheres dominam atividades desenvolvidas 
quase que exclusivamente por homens, 
em Trindade (GO). Dezoito trabalhadoras 
produzem máquinas pesadas numa empresa 

de fabricação de equipamentos para 
indústrias químicas. E, segundo Francisco 
Luciano Alves de Jesus, proprietário da 
Dimensão Máquinas, os serviços ganharam 

produtividade e qualidade. Desde 2009, 
quando contratou as primeiras mulheres, a 
Dimensão cresceu o faturamento, de R$ 200 
mil para R$ 600 mil. Páginas 14 e 15  
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INDICADORES 

8

16 Depois de 26 anos no ramo da beleza, 
empresária está em processo de 
formatação da primeira franquia de 
alongamento de cílios da América Latina

Parceria Sebrae Goiás e Sicoob cria 
ambiente favorável para ampliar o acesso 
ao crédito às micro e pequenas empresas

10 Desafio Universitário Empreendedor 
desenvolve as competências 
empreendedoras nos estudantes

20 Com conhecimento e percepção, 
empresário muda loja de endereço, 
investe no mix de produtos e aumenta 
faturamento

24 Prefeitos e gestores debatem construção 
e compartilhamento de ideias e soluções 
para problemas urbanos

23

13

Confeccionistas 
apresentaram 

novas coleções 
de moda íntima 

e esperam 
aumento de 

35% nas 
vendas

Consultoria 
Hair Size leva 

inovação e 
tecnologia aos 

salões de beleza 
de Goianésia

NESTA EDIÇÃO

UFIR (setembro)
R$ 1,0641

TJLP 
5%

SELIC
9% (anual)

SALáRIO MíNIMO 
R$ 678,00

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$ 1.710,78 - > Isento
De R$ 1.710,78 até R$ 2.563,91 - > 7,5%

De 2.563,91 até 3.418,59 - > 15%
De 3.418,59 até R$ 4.271,59 - > 22,5%

acima de R$ 4.271,59 - > 27,5%

PESSOA JURíDICA
15% sobre o lucro real

REAJUSTE DE ALUgUEL 
IgP-M - > 0,15% (julho)

INFLAçãO 
IPCA (acumulada 12 meses): 6,09%  

IPC (Segplan-gO) (acumulada 12 meses): 7,20%

POUPANçA
12 meses - > 6,20%
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Passos do crescimento

A revisão do Direciona-
mento Estratégico do Sebrae 
Goiás, no início do ano, lan-
çou grandes desafios sobre 
diretores, gerentes, gestores 
e demais empregados da ins-
tituição. O novo Mapa Estra-
tégico, confeccionado com 
apoio da renomada Fundação 
Dom Cabral, alterou nossa vi-
são, missão, valores, negócio 
e objetivos. 

O redirecionamento frente 
às várias mudanças que inci-
diram no Sistema Sebrae ao 
longo dos últimos cinco anos, 
gerou a necessidade de se 
traçar novos objetivos, bem 
mais ambiciosos que as metas 
do passado. O Sebrae Goiás 
mudou a forma de encarar o 

seu negócio, apostando bas-
tante na inovação, de modo a 
contribuir, ainda de maneira 
mais efetiva, com o desenvol-
vimento dos micro e peque-
nos negócios no Estado. 

Desde junho, ocorre a pri-
meira revisão do Plano Plu-
rianual (PPA) com esse di-
recionamento. Os reflexos 
dessa mudança estratégica 
estão sendo colocados em 
projetos e ações da institui-
ção, que exigirão, por outro 
lado, metas mais ousadas de 
trabalho, marca recorrente do 
Sebrae Goiás.

Como prova da superação, 
nos últimos noves meses, as 
11 regionais do Sebrae e 22 
agências apresentaram re-

sultados expressivos. A ins-
tituição caminha para bater 
todas as metas mobilizadoras 
pactuadas no início do ano. A 
Meta 1, de empresas atendi-
das, já soma pouco mais de 
49 mil, quando a previsão 
para 2013 é de 50,2 mil. A 
Meta 2, que é sobre inovação 
nas empresas, já foi superada 
em 175% (previsão era aten-
der 2,6 mil, mas 4,5 mil em-
preendimentos já receberam 
consultoria). 

O Sistema Sebrae está fo-
cado no crescimento do Bra-
sil, oportunizando a geração 
de emprego e renda pela via 
do empreendedorismo. Onde 
estiver um empreendedor, o 
Sebrae estará ao seu lado.

Não é de hoje que a econo-
mia goiana caminha a passos 
rápidos. Os números recentes 
do PIB (Produto Interno Bru-
to) mostram que o Estado está 
bem à frente dos demais en-
tes federados. Ano passado, 
enquanto a média nacional 
do PIB ficou em 0,9%, Goiás 
avançou 3,8%, quase qua-
tro vezes mais. Em números 
de empregos, foram criadas 
66.230 novas vagas formais, 
no Estado, em 2012.

O aumento da riqueza gera 
emprego, renda e oportuni-
dades em todas as atividades 
econômicas, beneficiando, 
especialmente, as micro e pe-
quenas empresas. Em 2000, 
existia em Goiás 55,6 mil 

MPE, que empregavam apro-
ximadamente 199 mil pessoas. 
Uma década depois, o número 
mais que triplicou: são 200 
mil, gerando pelo menos 500 
mil empregos. Sem falar nos 
mais de 110 mil empreendedo-
res individuais formalizados.

No entanto, é bom lembrar 
que a pujança econômica, so-
zinha, não é capaz de alavan-
car as MPE. É preciso criar 
ambiente favorável para que o 
segmento se desenvolva, com 
tributação específica e pro-
gramas especiais ao empreen-
dedor. Pequenos negócios têm 
muito mais dificuldades de 
acesso ao crédito e sofrem bas-
tante com a burocracia, apenas 
para citar dois exemplos. 

Em Goiás, ações por parte 
do governo do Estado, como 
a redução da carga tributária, 
parceria pela criação do Vapt 
Vupt Empresarial, projetos 
da Secretaria de Indústria e 
Comércio (SIC) e o Plano de 
Ação Integrada de Desenvol-
vimento (PAI) dão suporte ao 
nascimento e desenvolvimen-
to das MPE. 

A administração púbica é 
a grande indutora do desen-
volvimento. Por isso, é tão 
importante destacar as boas 
ações em prol dos pequenos 
negócios. Ações essas que, 
felizmente, encontram resso-
nância nas entidades de classe 
e instituições voltadas em fo-
mentar a economia.

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás

OPINIÃO
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“Não é uma horta. É um 
modelo de desenvolvimento”

A L y  N ’ D I A y E

ENTREVISTA

Aly N’Diaye, de 47 anos, deixou o Senegal em 1993 para estudar Engenharia Agronômica no Rio de Janei-
ro (RJ). Chegou ao Brasil sem falar português, não tinha parentes na cidade e os únicos contatos eram alguns 
poucos senegaleses que também faziam intercâmbio no país. Passou aperto nos primeiros meses, mas dominou 
a língua ao ponto de, hoje, como todo carioca da gema, falar o “S” chiado. No início de 2000, com o diploma 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRR) em mãos, se dedicou a uma tema novo na época, a 
agroecologia. Cinco anos depois, criou o projeto de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (Pais). O 
programa mostrou aos pequenos agricultores que é possível plantar todo tipo de cultura sem uso de agrotóxico, 
com baixo custo e alta rentabilidade. “O Pais é um outro modelo de desenvolvimento. Não estamos fazendo 
apenas uma horta. Estamos trazendo mudanças.” Estima-se que no Brasil existam pelo menos 10 mil Pais espa-
lhados em todas as regiões. O projeto, inclusive, já está no exterior.

Edmar Wellington
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Jornal Sebrae - De onde o 
senhor tirou a ideia de criar o 
projeto de Produção Agroeco-
lógica Integrada e Sustentável 
(Pais)?

Aly N’Diaye - Fiz Enge-
nharia Agronômica na Uni-
versidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro. No terceiro perío-
do, ganhei bolsa na Embra-
pa e comecei a trabalhar com 
agroecologia, com plantio de 
hortaliças e manejo orgâni-
co. Aí entrou o vírus (risos). 
Quando concluí a faculdade, 
um orientador me disse que 
agroecologia não é teoria, é 
prática. Peguei minhas malas 
e fui morar com produtores de 
orgânicos, no interior do Rio 
de Janeiro. Nessa convivência, 
vi os problemas e gargalos da 
atividade. Vi que era preciso 
criar condições para realizar 
de fato a agroecologia, pois as 
dificuldades eram muitas. Eles 
não tinha produção animal e 
vegetal, tinham de comprar 
tudo. Foi quando surgiu a ideia 
de juntar todas as atividades 
produtivas de uma pequena 
propriedade rural, integrando 
animais e vegetais. As gali-
nhas produzindo ovos, carnes 
e adubos e ajudando na produ-
ção de hortaliças. 

Existe um mito que não é 
possível produzir alimentos 
em larga escala sem o uso de 
agrotóxicos. É verdade?

Aly N’Diaye  - É terroris-
mo. São informações dissemi-
nadas pelas grandes multina-
cionais produtoras de insumos 
que só prejudicam o agricultor 
e a população. E as pessoas 
acreditam, e acabam achando 
que realmente não tem jeito. 
Mas quem ganha com isso são 
apenas as multinacionais, que 
produzem os agrotóxicos nos 
laboratórios e nunca fazem 
uso. Temos técnicas, como o 
próprio Pais, que mostram que 
é possível produzir bem e ga-
nhar dinheiro com orgânicos.

Então é possível que os 
produtores de orgânicos con-
sigam abastecer as mesas de 
todos os brasileiros?

Aly N’Diaye  - Claro. A 
base de nossa produção pode 
ser sustentável. Se a gente tiver 
um milhão 
de Pais na 
agricultu-
ra familiar, 
cada um 
produzindo 
uma tonela-
da por ano, 
vamos ter 
uma milhão 
de tonela-
das. Hoje, 
temos uma 
mega produção 
de soja concen-
trada em meia dúzia de pro-
dutores. Mas vários pequenos 
juntos podem produzir muito. 
Isso é importante, pois promo-
ve divisão de renda. Distribuir 
ao invés de concentrar. Preci-
samos acabar com essa falácia 
de que os grandes produtores 
estão abastecendo o país. 70% 
do que se consome aqui vem 
da agricultura familiar. Os 

A L y  N ’ D I A y E

Renan Accioly

“Precisamos acabar com 
essa falácia de que os 
grandes produtores estão 
abastecendo o país. 70% do 
que se consome aqui vem da 
agricultura familiar”

grandes não estão alimentan-
do o Brasil. O milho e a soja 
viram comida de animal nos 
Estados Unidos e China. A ca-
na-de-açúcar se transforma 
em etanol. Os pequenos é que 
estão produzindo. Agora, o 

que tem de fazer é incentivar o 
pequeno produtor para traba-
lhar numa linha mais saudá-
vel. Porque o pequeno também 
utiliza agrotóxico. 

 
É possível levar esse pro-

jeto para outros países? 
Aly N’Diaye  – O Pais já 

está lá fora. Estamos hoje mon-
tando algumas unidades expe-

rimentais no Senegal. Mostrar 
ao mundo que a saída para a 
fome na África é estimular a 
agroecologia, um projeto fácil, 
barato e que pode transfor-
mar o continente. Não quere-
mos dar o pão, como é feito 

há séculos na região, 
queremos fazer 

com que a po-
pulação fique 
independen-
te. A fome na 
África é ma-
tematicamen-
te calculada 
para dominar 
as nações. 
Por isso, esta-
mos buscando 
apoio para le-

var o Pais para 
a África, apoio de instituições 
internacionais, de países que 
tenham relação com o conti-
nente. O Pais é um modelo de 
plantio sustentável que respei-
ta a cultura das pessoas e faz 
com que as comunidades se-
jam donas delas mesmas. Es-
tamos prontos para multiplicar 
essa tecnologia. Divulgue meu 
email (alypais@gmail.com).

O senhor é reconhecido 
nacionalmente com o “Pai do 
Pais” e nunca quis um centa-
vo pelo uso da tecnologia. O 
senhor se sente satisfeito?

Aly N’Diaye - Lógico. Meu 
questionamento inicial era 
exatamente isso. Como fa-
zer agricultura sustentável? 
Me sinto realizado. Hoje, para 
plantar tem de comprar se-
mente. Isso é escravidão. Nun-
ca tive ambição de patente. 
Pelo contrário, minha ideia é 
quebrar patentes. Disponibi-
lizar para qualquer um a téc-
nica. Aliás, perdi a noção de 
quem está instalando o Pais, 
graças a Deus. O que me preo-
cupa é preparar os técnicos, 
para que estejam mais pertos 
da agroecologia. Mas no Pais, 
é bem verdade, nada se criou. 
Juntamos as atividades dentro 
de uma pequena propriedade e 
o produtor vai construindo um 
negócio. Me faz bem sair de 
casa e capacitar os técnicos. O 
retorno é muito grande. O Pais 
é uma forma de quebrar esse 
capitalismo bravo. É um outro 
modelo de desenvolvimento. 
Não estamos fazendo apenas 
uma horta. Estamos trazendo 
mudanças.

 
Onde o Pais mudou sua 

vida?
Aly N’Diaye - Na realida-

de (tempo para pensar)... Ini-
cialmente, não tinha certeza 
do que viraria o Pais, mas os 
acontecimentos tomaram um 
rumo e virou o que está aí. Vejo 
que é possível praticar agricul-
tura sustentável, com respeito 
ao meio ambiente. Em Terezó-
polis (RJ), produzo alimentos 
orgânicos, comercializando 
na feira. Vejo que o sistema 
funciona. Os produtores pelo 
Brasil afora estão vendendo e 
comendo bem. Essa é a minha 
satisfação, não tem preço. E o 
mérito do projeto também é 
dos parceiros, do Sebrae, que 
sempre apostou no Pais. Aly N’Diaye ao lado de Pais montado na Feira do Empreendedor, em Brasília: projeto nasceu em 2005
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Parabéns pela escolha do 
excelente palestrante Mario 
Sergio Cortella. A palestra dele 
em Goiânia foi show.

Anamira Monteiro, 
via Facebook
A palestra de Mario Sergio 

Cortella foi seminário nota mil!. 
Madalena Brito, 
via Facebook

“Você pode não controlar os 
ventos, mas pode redirecionar 
as velas”. Frase de Mario Sergio 
Cortella, uma das muitas pérolas 

da palestra brilhante ministrada 
no Ciclo de Seminários do 
Sebrae Goiás.

Crys Negão, 
via Facebook

Parabéns pelo programa 

StartupGO! Estamos animados 
com esta nova fase no mundo 
do empreendedorismo digital em 
Goiás! Obrigado pela parceria e 
apoio de sempre, Sebrae Goiás. 

Startup Weekend Goiânia, 
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

gente grande
Os pequenos negó-

cios garantem trabalho e 
renda para centenas de 
milhares de pessoas que 
vivem atrás do balcão e 
tiram dali o seu honrado 
sustento. Gente honesta 
e trabalhadora que acor-
da cedo e dorme tarde na 
luta para manter vivo seu 
ganha-pão. São donos de 
pequenos comércios es-
palhados pelas cidades 
que lutam por um futuro 
melhor para seus filhos. 
Homens e mulheres que 
alicerçam no suor a ga-
rantia de mais da meta-
de dos empregos formais 
em nosso Estado.

Têm orgulho do seu 
negócio e têm espe-
ranças de crescerem e 
se tornarem grandes. E 
nem sonham que, dia-
riamente, se criam leis, 
normas e portarias que 
afetam seu negócio, não 
têm acesso a tributaris-
tas e nem conhecem seus 
direitos. Sem acesso à in-
formação, enfrentam uma 
luta desigual diante do 
erário público. Seu lucro 
é bem menor do que os 
impostos e taxas que têm 

que pagar e tremem dian-
te da palavra fiscal com 
o terror de quem enfrenta 
desarmado um leão fa-
minto.

As grandes empresas 
têm como se defender, 
pois contam com forte 
apoio de consultorias es-
pecializadas. Mas e o dono 
da padaria, da lojinha de 
aviamentos, da lanchone-

te, da loja de ferragens, 
do salão de beleza que 
movimentam o comércio 
de bairro? O que eles po-
dem fazer? A quem recor-
rer? Desconhecedores de 
seus direitos, são a parte 
frágil da relação entre o 

Estado e o contribuinte. 
De autoria do deputado 

Fábio Souza, o Código de 
Defesa do Contribuinte foi 
aprovado por unanimida-
de em segunda votação 
pela Assembleia Legisla-
tiva. Essa é uma luta de 
muitas pessoas que, por 
muito tempo, trabalha-
ram para dar mais trans-
parência às relações entre 

o contribuinte e o Fisco. 
A maior contribuição 

veio do deputado que lu-
tou pelo projeto e da OAB 
que coordenou a redação 
do texto. O apoio do Fó-
rum Empresarial foi fun-
damental durante todo 

o processo. O projeto foi 
aprovado por unanimi-
dade por todas as ban-
cadas, mostrando que há 
consenso no legislativo 
sobre a sua importância. 
A colaboração da Acieg 
foi acreditar todo o tem-
po que era possível e que 
a união de forças poderia 
fazer a diferença.  

Ainda falta a aprova-
ção do Executivo para 
virar lei. Mas estamos 
otimistas, pois o gover-
nador Marconi Perillo é 
filho de comerciantes, 
esteve atrás do balcão 
com seu pai no pequeno 
açougue no interior do 
Estado e ajudou na lida 
do bar tocado pela sua 
família na capital.

Estamos certos de 
que ele é simpático à 
iniciativa, sabe que esse 
projeto é importante 

para a sociedade e não 
tardará em sancioná-lo. 
E o tão sonhado Código 
de Defesa do Contribuinte 
estará em vigor em breve, 
trazendo clareza e trans-
parência para quem gera 
empregos e riqueza para 
nosso Estado.

Helenir Queiroz é 
empresária e presidente 

da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de 

Goiás (Acieg)

Sem acesso à informação, o 
empreendedor enfrenta luta desigual 
diante do erário. Seu lucro é bem 
menor do que os impostos e taxas 
que têm de pagar e tremem diante da 
palavra fiscal com o terror de quem 
enfrenta desarmado um leão faminto
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Mais força aos pequenos negócios
Encontros reforçam benefícios aos empreendedores locais com a efetivação dos dispositivos da Lei Geral pelas prefeituras

A efetivação dos dispositi-
vos da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas pelas ad-
ministrações municipais gera 
diversos benefícios para os 
empreendedores locais, contri-
buindo para a geração de em-
prego e renda. A afirmação é 
de Ieso Gomes Pereira da Silva, 
assessor de Relações Institu-
cionais e Políticas Públicas do 
Sebrae Goiás, para uma plateia 
de prefeitos.

O Sebrae Goiás, em parceria 
com o Tribunal de Contas do 
Municípios (TCM-GO), incen-
tiva as prefeituras a adotarem 
a Lei Geral. “A implementação 
da Lei Geral nos municípios 
goianos contribuiu diretamen-
te com o desenvolvimento dos 
pequenos negócios no Estado 

de Goiás”, destacou Ieso, ao 
participar dos Encontros Téc-
nicos Regionais 2013.

“A Lei Geral prima pelo in-
teresse comum em desenvolver 
o município, mas tem tido im-
plementação tímida”, destacou 
Maria Teresa Garrido Santos, 
presidente do TCM.

A Lei Geral, que incentiva 
os governos locais a adquirir 
produtos e serviços de MPE de 
suas cidades, gerando ação po-
sitiva de geração de emprego 
e melhor distribuição de renda, 
já está implementada em 55 
dos 246 municípios goianos. 
Um total de 176 municípios já 
regulamentou a legislação dos 
pequenos negócios.

 “Os encontros são impor-
tantes para reforçar a pauta 

educativa e preventiva do TCM 
e a força que a pequena em-
presa representa para a econo-
mia da sua cidade e o quanto 
o município e seus empresários 
podem ganhar com a aplicação 
da Lei Geral”, afirmou o dire-
tor-superintendente do Sebrae 
Goiás, Manoel Xavier.

PARCEIROS
Além do Sebrae Goiás, a 

Associação Goiana dos Mu-
nicípios (AGM) e a Federação 
Goiana dos Municípios (FGM) 
e Associação de Câmaras Mu-
nicipais dos Vereadores de 
Goiás (UVG) são parceiros do 
Tribunal. “O TCM vem traba-
lhando como um órgão fis-
calizador, porém, também é 
um grande auxiliador. E esse 

Edmar Wellington

A Lei Geral prima pelo 
interesse comum em 
desenvolver o município

Maria Teresa Garrido, 
presidente do TCM

• Regime tributário espe-
cífico para o segmento 
• Redução de impostos 
• Simplificação dos 
processos de cálculo e 
recolhimento (Simples 
Nacional) 
• Desburocratização 
• Acesso ao mercado 
• Estímulo à inovação e à 
exportação

BenefícioS 
da Lei GeraL

de de um constante processo de 
reciclagem”, salienta Cleudes 
Baré, presidente da AGM.

trabalho todo que vem sendo 
realizado tem levado oportu-
nidades aos nossos gestores”, 
afirmou Divino Alexandre da 
Silva, presidente da FGM. Se-
gundo ele, o TCM possui um 
quadro de profissionais de alto 
gabarito e qualificados para 
esse trabalho, suprindo a ca-
rência dos municípios.

“Existe hoje uma carência 
de mão de obra especializada 
nas prefeituras e uma das prin-
cipais dificuldades é a própria 
situação de falta de recursos, 
o que dificulta a realização 
de cursos de atualização e a 
contratação de profissionais 
capacitados. Por outro lado, o 
número de leis é muito grande 
e elas estão sempre se modifi-
cando, o que leva à necessida-
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Observado por José Salvino, Marcelo Baiocchi assina acordo de parceria entre Sebrae Goiás e Sicoob

Parceria facilita acesso ao crédito
Sebrae Goiás e Sicoob 
criam ambiente 
favorável para ampliar 
o atendimento 
financeiro às micro e 
pequenas empresas

Chamado de Projeto Dis-
seminando Boas Práticas de 
Cooperativismo de Crédito, 
Termo de Compromisso assi-
nado entre o Sebrae Goiás e 
o Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (Sicoob Goiás 
Central) vai estimular a adesão 
de micro e pequenas empresas 
ao cooperativismo de crédito. 
Além de fortalecer o sistema, 
o projeto prevê formatar pro-
dutos e serviços específicos 
aos empreendedores (pessoa 
jurídica), com linhas de crédito 
customizadas e taxas de juros 
e tempo de carência diferen-
ciados.

“A meta é criar um ambien-
te favorável para ampliar o 
atendimento à micro e peque-
na empresa”, explica Paula da 
Paula, gestora do Sebrae Goi-
ás. “A tendência é que possa-
mos aumentar muito o nosso 
leque de associados, oferecer 
mais crédito e disseminar a 
prática de micro finanças no 
Estado”, emenda José Salvi-
no de Menezes, presidente do 
Sicoob Goiás Central e Sicoob 
Confederação.

Com estímulo e subsídios, 
o Sebrae espera tornar o siste-
ma de cooperativismo de cré-
dito a instituição financeira 
dos pequenos negócios. “As-
sim, podemos garantir à micro 
e pequena empresa o acesso 

Maria Amélia Saad

aos serviços de crédito e tra-
balhar sua saúde financeira. 
Quando o empreendedor se 
associa a uma cooperativa, ele 
se beneficia de todo o esforço 
e avanço do sistema”, avalia 
Paulo Alvim, gerente do Se-
brae Nacional. 

PILOTO
O projeto funciona em 17 

unidades federativas do país, 
com 140 cooperativas parcei-
ras; em Goiás, 18 entidades já 
aderiram, mas o projeto piloto 
será rodado apenas em cinco. 
“O pequeno empreendedor en-
contra muita dificuldade em 
acessar linhas de crédito. A 
partir deste projeto, temos cer-
teza de que o cenário vai mu-
dar”, afirmou o presidente do 

C O O P E R A T I V I S M O

CAPACITAÇÃO

Silvio Simões

Conselho Deliberativo do Se-
brae Goiás, Marcelo Baiocchi.

Durante um ano e quatro 
meses, o Sebrae Goiás capaci-
tará as cooperativas que ade-
rirem ao projeto. “Num pri-
meiro momento, faremos um 
diagnóstico para qualificar 
os profissionais nas áreas de 
atendimento, crédito, cobrança 
e negociação. Depois, vamos 
desenhar com as entidades 
as linhas de crédito”, explica 
Elaine Moura, gerente de Ino-
vação e Competitividade do 
Sebrae Goiás.

Num primeiro momento, 
o Projeto Disseminando Boas 
Práticas de Cooperativismo de 
Crédito visa aumentar o núme-
ro de clientes nas cooperativas 
em 10%, na medida em que for 

implantadas a metodologia de 
concessão de crédito. Já o vo-
lume de crédito, em até um ano 
após a implantação do projeto, 
a meta é alcançar crescimento 
de 15%.

SICOOB
O Sistema de Cooperativas 

de Crédito do Brasil (Sicoob) 
possui mais de 2,5 milhões de 
associados em todo o país e 
está presente em 23 Estados e 
no Distrito Federal. É compos-
to por mais de 500 cooperati-
vas singulares, 15 cooperati-
vas centrais e a Confederação 
Nacional das Cooperativas do 
Sicoob (Sicoob Confederação), 
que tem a finalidade de defen-
der os interesses das coope-
rativas representadas, ofertar 

MetaS 
do Projeto

• Estímulo ao crédito 
consciente e capacitação 
de empreendedores
• Processo de conces-
são de crédito focado 
nos Pequenos Negócios, 
gerando maior segurança 
e facilidade de análise 
de crédito por parte das 
cooperativas
• Difusão de Conheci-
mento
• Estímulo à formaliza-
ção de empresas
• Fortalecimento dos 
segmentos atendidos
• Promoção do desen-
volvimento econômico e 
social do Estado

serviços, promover a padroni-
zação, supervisão e integração 
operacional, financeira, nor-
mativa e tecnológica. O siste-
ma conta ainda com o Fundo 
Garantidor do Sicoob (FGS), 
que confere credibilidade e ga-
rante a proteção dos recursos 
dos seus associados.

A rede Sicoob é a sexta 
maior entre as instituições fi-
nanceiras que atuam no país, 
com mais de dois mil pontos de 
atendimento. As cooperativas 
inseridas no sistema oferecem 
amplo portfólio de produtos e 
serviços aos seus associados e 
possibilitam acesso a recursos 
para empréstimos em geral e 
investimentos, tanto para pes-
soas físicas quanto jurídicas, 
com juros mais acessíveis.
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AGRONEGÓCIO

S E M I N Á R I O

Apicultores discutem mel do Cerrado
De 7 a 9 de 
novembro, Goiânia 
se transformará na 
capital do mel do 
Centro-Oeste. Feira 
paralela ofertará 
produtos

Voltado ao fortalecimento 
da atividade apícola no Cen-
tro-Oeste e Tocantins, Goiânia 
recebe, de 7 a 9 de novembro, o 
1º Seminário de Apicultura do 
Cerrado. O evento, cujo lema 
é “Apicultores Polinizando 
Inovações”, será realizado no 
pavilhão de eventos do Shop- 
ping Estação Goiânia, região 
central. O encontro deve reunir 
cerca de quatro mil visitantes, 
além de 300 técnicos e pro-
dutores de mel de Goiás, To-
cantins, Distrito Federal, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Paralelo ao Seminário, a 
Feira do Mel vai apresentar ar-
tigos de interesse do apicultor, 
como equipamentos e uten-
sílios para a atividade, e da 
comunidade, como produtos 
à base de mel, própolis, pólen, 
cera, geleia real, cosméticos, 
alimentos, saúde, artesanato e 
oficinas gastronômicas.

O encontro promoverá es-
paço de debates técnicos para 
contribuir com o desenvolvi-
mento do setor. A troca de ex-
periências estimulará o apren-
dizado, a profissionalização do 
setor, novas oportunidades de 
negócio e fomento aos concei-
tos de sustentabilidade, gestão 
e inovação, além de fortalecer 
a agricultura familiar. 

“O mel produzido na região 
tem excelente qualidade e já 

foi, inclusive, reconhecido fora 
do país. Precisamos é trabalhar 
melhor esse potencial para ala-
vancar a cadeia”, explica Wan-
derson Portugal Lemos, diretor 
técnico do Sebrae Goiás. Se-
gundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE, 2011), o Centro-Oeste 
produz apenas 2,8% do mel 
nacional, mas tem potencial 
para alcançar o primeiro lugar, 
que é do Sul (38,9%). 

“O Cerrado é uma mina de 
ouro para o mel”, afirma o 
consultor Robson Raad. O va-
lor de mercado do mel goiano 
é o dobro do produzido no Rio 
Grande do Sul (R$ 12,71 o qui-
lo, contra R$ 6,34). “As flora-
das do Cerrado possibilitam a 
produção de mel no período da 
seca com baixo teor de água 
(média de 15%; no Brasil, varia 
de 13,4% a 22,9%), garantindo 
alta qualidade ao produto.”

Encontro em novembro promoverá espaço de debates técnicos para contribuir com o desenvolvimento do setor apícola na região

Albani Ramos\Sebrae-MA

SERVIçO
1º Seminário de  
Apicultura do Cerrado
De 7 a 9 de novembro 
Horário: 8 às 18 horas
Feira do Mel
Dias 8 e 9 de novembro
Horário: 15 às 21 horas

Local: Pavilhão de Eventos do Shopping  
Estação Goiânia (ao lado da rodoviária) - 
Avenida Goiás Norte, Quadra 2.1, nº 2151, 
Setor Central, Goiânia (GO)

Inscrições: www.apiscerrado2013.com.br/
Informações: 0800 570 0800

Warlem Sabino

Meio aMBiente

Estima-se que apenas 3% 
do bioma Cerrado seja ex-
plorado pela apicultura. A 
atividade é sustentável e au-
xilia na preservação do meio 
ambiente, pois as abelhas são 
responsáveis por 70% da po-
linização de culturas como 
arroz e soja. “Quanto mais 
abelhas existirem, melhor 
será a produção agrícola”, 

explica o consultor do Sebrae 
Goiás, Robson Raad. 

Outro fator relevante para 
o segmento é que não é pre-
ciso ser proprietário de ter-
ras para criação de abelhas. 
A atividade pode ser desen-
volvida em forma de parce-
ria – o apicultor espalha as 
colmeias em propriedades de 
terceiros e cede uma parte do 

mel como pagamento pelo 
uso da terra (normalmente 
um litro por ano, por caixa). 
O custo de implantação de 
uma colmeia gira em torno 
de R$ 350. A produção, por 
colmeia, pode variar, depen-
dendo do manejo, de 10 a 30 
quilos, por ano, cobrindo o 
investimento já na primeira 
temporada. 
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ATENDIMENTO

Diversão e 
conhecimento

Por meio de jogos, 
cursos e bate-papo, 
Desafio Universitário 
desenvolve habilidades 
empreendedoras 
dos jovens

Estudo inédito realizado 
pelo Sebrae aponta que, em 
2011, cerca de 700 mil jovens 
com graduação universitária 
eram donos de seu próprio ne-
gócio. Esse número é quase o 
dobro do registrado em 2001, 
quando apenas 370 mil jovens 
com até 34 anos e Ensino Su-
perior estavam à frente de um 
negócio. 

Atento a essa realidade, o 
Sebrae disponibilizou a todos 
os universitários brasileiros 
uma ferramenta que integra 
as diferentes soluções da insti-
tuição para desenvolver as ca-
pacidades empreendedoras de 
quem está se preparando para 
entrar no mercado de trabalho. 

São jogos gratuitos na in-
ternet, cursos – muitos deles 
sem custos –, disciplina que 
ensina conceitos de empreen-
dedorismo dentro da universi-
dade e bate-papo com especia-
listas, que irão passar noções 
de marketing, fluxo de caixa, 
recursos humanos e liderança. 
“O número de jovens brasilei-
ros com curso superior que op-
tam por criar sua própria em-
presa evidencia a importância, 
cada vez maior, de incorporar 
o ensino empreendedor à for-
mação dos brasileiros. 

Um médico, dentista, advo-
gado ou arquiteto, por exem-
plo, sai da faculdade e monta 
seu próprio consultório ou 
escritório, mas não tem ne-
nhuma noção de administra-
ção. Se aprender sobre gestão, 
as chances de sucesso serão 
maiores”, explica o presidente 
do Sebrae, Luiz Barretto.

Estruturado em forma 

de competição, a ferramen-
ta conta com site no qual os 
estudantes se cadastram gra-
tuitamente, aprimoram os co-
nhecimentos com os dez jogos 
virtuais disponíveis e registram 
as outras atividades realizadas 
paralelamente ao longo do 
ano. Cada uma dessas ações 
tem pontuação específica e 
quem acumular mais pontos 
será o vencedor.

Com os jogos, é possível 
acumular 1 milhão de pontos 
– cada jogo contribui com até 
100 mil pontos. Já o curso de 
empreendedorismo na própria 
universidade rende outros 100 

C A P A C I T A Ç Ã O

PrÊMioS

Os três primeiros colo-
cados do Desafio Sebrae de 
cada unidade da federação 
receberão um smartfone, 
um kit estudante e um tro-
féu. A final nacional será 
disputada presencialmente 
pelos primeiros colocados 
de cada Estado, ou seja, 
81 finalistas (três por fe-
deração). Os estudantes 
participarão de atividades 
em que terão de lidar com 
situações de convivência, 
administração do tempo 
para cumprir os prazos e 
tomar decisões gerenciais 
que definirão o sucesso da 
empresa.

Os prêmios para os três 
primeiros lugares nacio-
nais são um tablet, uma 
viagem internacional de 
até dez dias a um centro 
de referência mundial em 
empreendedorismo e um 
troféu. Os vencedores co-
nhecerão universidades, 
instituições de fomento e 
empreendimentos locais. O 
local da final nacional e da 
viagem-prêmio serão re-
velados durante a disputa. 
Na final nacional, a com-
petição será realizada em 
equipe, formada pelos três 
finalistas de cada Estado. 

OS JOgOS
•	 Escritório	Topia
•	 Vila	do	Empreendedor
•	 Tapioca	Manager
•	 O	Chefe
•	 Vendendo	seu	Peixe
•	 Minha	Boutique
•	 Fazendinha	de	

Negócios
•	 Meu	Primeiro	Milhão
•	 Hora	de	Liderar
•	 Negócio	Quente

Estudantes se cadastram gratuitamente e aprimoram os conhecimentos com os dez jogos virtuais

SERVIçO
Inscreva-se
desafiouniversitarioempreendedor.sebrae.com.br

mil. Com o Papo de Negócios, 
conferência com especialistas 
transmitida pela internet, o 
aluno pode acumular 20 mil 
pontos em cada evento – são 
feitos dois por ano.

100 MIL PONTOS
Os cursos de educação a 

distância oferecidos pelo Se-
brae tem um limite de até dez 

cursos em um ano e também 
podem somar até 100 mil pon-
tos. As atividades presenciais 
ofertadas pelo Sebrae, como o 
seminário Empretec, que de-
senvolve um comportamento 
empreendedor, por exemplo, 
não tem limite de pontuação 
e cada um tem um valor dife-
rente, pois a carga horária e os 
objetivos não são iguais.
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COMéRCIO

C O M P E T I T I V I D A D E

Empresárias Suzankerlly Gonçalves e Maria Valadão comemoram melhorias após implantação de projeto de capacitação do Sebrae Goiás

Projeto Empreender leva novos 
ares ao comércio de Anicuns
Capacitação desenvolve visão de mercado e motivação empresarial em 15 empreendedores integrantes do projeto

“Unidos, podemos ter me-
lhores resultados em ações de 
competitividade”. A frase da 
comerciante Edilleny Mona 
Santos Peixoto, de 33 anos, 
proprietária da Monna Modas, 
em Anicuns (a 82 km de Goi-
ânia), representa bem a mu-
dança que o Projeto Empreen-
der (Núcleo Lojista), do Sebrae 
Goiás, está promovendo no 
comércio local - confecções, 
calçados e acessórios. 

Iniciado há dois meses, o 
Empreender desenvolve visão 
de mercado e motivação em-
presarial aos proprietários das 
15 empresas integrantes do nú-
cleo. “Nosso objetivo é fortale-
cer e desenvolver o segmento 
lojista por meio da capacitação 
e união. Fazer com que o grupo 
conquiste, de fato, o mercado 
local”, explica Cláudia Gomes, 
agente de desenvolvimento do 
Sebrae Goiás.

O primeiro passo da capa-
citação foi dado no início de 
setembro, quando os comer-
ciantes participaram da feira 
Liquida Mix Anicuns para 
torrar os estoques. O grupo 
se reuniu em bancas dentro 
do Cepal de Anicuns e pro-
moveu descontos nas peças 
de até 50%. “Vendemos co-
leções anteriores, atraímos 
mais consumidores e reno-
vamos os estoques”, come-
morou Maria Aparecida da 
Costa Valadão, 44, sócia-pro-
prietária da Casa Modelo.

Na Kelly’s Fashion, Su-
zankerlly Gonçalves Lopes da 
Silva, 38, lembrou que o mo-
vimento da loja cai todo mês 
de setembro. “A concorrência 
dos ambulantes derruba nos-
sas vendas em 40%. Por isso 
foi tão importante realizar a 
feira.” Aliás, os empreende-
dores informais são os gran-
des concorrentes do segmen-
to lojista.

Após o Liquida Mix, os 
empresários vão participar de 
novas clínicas tecnológicas 
visando a realização de um 
desfile, no meio da rua, para 
apresentar a nova coleção de 
moda. O evento será em no-

vembro, em local ainda a ser 
definido. “Pelo engajamento 
dos empresários e participa-
ção nos cursos e orientações, 
temos certeza de que o evento 
será bem sucedido.”

Exemplo do engajamento 
pôde ser visto durante o curso 
de Gestão Visual de Loja. Além 
dos 15 empresários, outros 20 
funcionários das empresas fo-
ram treinados. “Sem falar que 
a maior parte do grupo já fez 
cursos na área financeira e de 
gestão”, conta Cláudia.

BENEFíCIO
Para Cláudia, as ações do 

Projeto Empreender benefi-

ciam lojistas, a Prefeitura de 
Anicuns e os próprios mora-
dores. “Parte do dinheiro in-
vestido nas compras fica no 
município, na forma de im-
postos, que podem refletir na 
quantidade e qualidade das 
obras públicas realizadas.” 

Durante o Liquida Mix, 
além das lojas de confecções, 
calçados e acessórios, três 
empresas do Núcleo dos Pro-
fissionais da Beleza também 
promoveram seus trabalhos na 
feira - Elizabeth Cabeleireiras, 
Daliria e Eleuza Cabeleireira. 
“Nossa ideia foi de levar mais 
serviços à comunidade que foi 
ao Cepal”, finaliza Cláudia.

José Antônio Cardoso
Fotos: Edmar Wellington

nÚcLeo LojiSta

•	 Lojas A Bandeirante
•	 Marta Helena Modas
•	 Casa Modelo
•	 Mona Moda
•	 A Preferida
•	 Miracle Moda
•	 Donna Bella
•	 Kelly Fashion
•	 Family
•	 Belle Charm
•	 Lolli Top
•	 Clara Bella
•	 Cheiro Doce
•	 MM Moda Mulher
•	 Ponto de Vista
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INDÚSTRIA

goianos criam 
teste de software

T E C N O L O G I A

Método promete 
gerar economia aos 
empreendedores e abre 
oportunidade para 
que novas empresas se 
aventurem na área

Consórcio de quatro empre-
sas goianas, em parceria com a 
Universidade Federal de Goiás, 
desenvolveu uma ferramenta, 
chamada de Método Freetest, 
que verifica, gratuitamente, a 
qualidade de softwares pro-
duzidos por micro e pequenas 
empresas de qualquer região 
do Brasil. O programa promete 
gerar economia aos empreen-
dedores e abre oportunidade 
para que novas empresas se 
aventurem na área.

“O teste de software é co-
nhecido e aplicado nas gran-
des empresas, mas é caro e 
dispendioso para as pequenas. 
Agora, essa realidade mudou”, 
comemora Almir Firmino da 
Silva, proprietário da Deci-
são Sistemas que integrou o 
consórcio ao lado da TI Meta 
Tecnologia, Canion Software e 
Tron Informática. 

O método, que já vem sen-
do aplicado nas quatro empre-
sas, garante melhoria imediata 
da qualidade do software, pois 
diminui o retrabalho do pro-
gramador. “Não precisa ficar 
fazendo e corrigindo enquan-
to está desenvolvendo”, resu-
me Almir. O segundo impacto 
é a confiança junto ao cliente 
na hora de fazer a atualização 

Almir Firmino diz que teste leva segurança às pequenas empresas

do programa. “Você fica mais 
seguro ao liberar as atualiza-
ções livres de erros, pois tes-
tou corretamente o que era 
preciso testar.”

Outro detalhe positivo é a 
questão do pós-venda. Quanto 
menos erros no programa, me-
nor o suporte ao cliente e me-
nos custos operacionais tanto 
para quem compra, quanto 
para quem vende.

INTERNET
O Freetest encontra-se dis-

ponível pela internet para 
qualquer empresa do país. O 
Instituto de Informática da 
UFG está de portas abertas 
para fornecer informações su-
plementares sobre o software, 
desenvolvido com recursos 

Processo inovador

MÉTODO FREETEST
O Método Freetest  con-

siste em conjunto de pro-
cessos e ferramentas para 
testes de software desenvol-
vido especificamente para 
atender às necessidades de 
micro e pequenas empresas. 
Essa metodologia foi pensa-
da de maneira a estabelecer 
soluções de fácil aplicação, 
que seja integrada às ferra-
mentas de desenvolvimen-
to. O maior benefício será 
contribuir para o ganho de 
qualidade das soluções de 
Tecnologia da Informação.

OBJETIVOS
Criar e aplicar um pro-

cesso de teste de software, 
que seja integrador de fer-
ramentas especializadas e 

melhore a qualidade dos 
produtos do mercado de TI.

MISSãO
Agregar valor às soluções 

de TI por meio de processo 
de testes em software dis-
ponibilizado gratuitamente, 
promovendo o crescimento 
da comunidade tecnológica.

RECONHECIMENTO
O aspecto inovador do 

Método Freetest já é reco-
nhecido no segmento de 
software no Brasil. O que 
comprova é a indicação do 
programa ao Prêmio Dorgi-
val Brandão Júnior da Qua-
lidade e Produtividade em 
Software, da Softex, ainda 
na fase de desenvolvimento 
do projeto.

do programa Pappe-Integra-
ção, da Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Goiás (Fapeg) e 
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep). Foram 18 meses 
de trabalho. “É importante ver 
que a barreira entre universi-
dade e empresas tenha sido 
rompida e o gestos da Canion 
Software, Decisão Sistemas, 
Meta Tecnologia, Tron Infor-
mática e do Instituto tenham 
contribuído para aproximar e 
promover o diálogo”, Edward 
Madureira, reitor da UFG.

Warlem Sabino

Silvio Simões

SERVIçO
O site
www.freetest.net.br
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Menos resíduos, mais lucros
Consultoria Hair 
Size leva inovação e 
tecnologia aos salões 
de beleza de Goianésia

Ferramenta de medição, 
balança de precisão, colheres 
dosadoras, ficha padrão de 
acompanhamento do cliente e 
tabela de rendimento do pro-
duto. O chamado kit Hair Size 
leva tecnologia e inovação ao 
segmento da beleza e bem-
-estar e está mudando a forma 
com que empresários de Goia-
nésia (a 198 km de Goiânia) se 
relacionam com os clientes.

A nova metodologia reduz 
drasticamente o consumo de 
xampus, colorações e outros 
produtos químicos utilizados 

Warlem Sabino

Kênia Magalhães, proprietária do Bem Star, mostra mudança na quantidade de creme: “Trabalhar eu sei, mas quero é ganhar dinheiro”

dentro do salão de beleza. Com 
isso, é possível aumentar os lu-
cros em até 70%. “O Hair Size 
garante a sustentabilidade fi-
nanceira do negócio, do meio 
ambiente e do fio de cabelo”, 
explica Ingredh Pimenta, con-
sultora Hair Size, que passou 
uma semana ministrando ca-
pacitações em Goianésia por 
meio de convênio com o Se-
brae Goiás.

Além da questão do des-
perdício, a consultoria traba-
lha outros pontos no salão de 
beleza. O proprietário e seus 
funcionários são treinados 
para melhorar o atendimento, 
acompanhamento do cliente e 
a gestão de estoque. Os produ-
tos, segundo Ingredh, precisam 
ter qualidade - não necessaria-
mente de uma marca conceitu-
ada - e ficar à vista dos clien-
tes. “As pessoas gostam de ver 

o que está sendo utilizado em 
seu cabelo.”

Kênia Magalhães Pimen-
ta, de 40 anos, proprietária do 
Bem Star Centro de Estética 
Corporal, na região central da 
cidade, tem 25 anos de expe-
riência no ramo. Ainda assim, 
se mostrou bastante surpresa 
com as mudanças propostas 
pela consultoria Hair Size. “Eu 
acreditava que grandes quan-
tidades de xampu e coloração 
faziam diferença no cabelo 
para melhor. Por isso, não ti-
nha dó de usar produtos. Mas 
é o contrário. Estava jogando 
dinheiro fora.”

Agora, após conhecer a 
nova técnica, Kênia passará 
para a fase dois, de convencer 
os clientes que menos é mais. 
“As pessoas também vão ficar 
assustadas, pois agora eu uso 
muito pouco produto. Mas vou 

mostrar que os resultados são 
os mesmos. Aliás, são melho-
res, pois vamos agredir menos 
o meio ambiente e o fio de ca-
belo”, disse. “Trabalhar eu sei, 
mas eu quero é ganhar dinhei-
ro. E com o Hair Size vou con-
seguir”, emenda a empresária. 
“Menos resíduos, mais dinheiro 
no bolso”, lembra a gestora do 
Projeto de Estética da Regional 
Noroeste do Sebrae Goiás, Ana 
Paula da Conceição.

o kit

O kit Hair Size funciona 
de maneira simples. Com a 
ferramenta de medição, a 
cabeleireira verifica a ex-
tensão do cabelo da clien-
te - espécie de diagnóstico 
prévio. A partir daí, usa-se 
as colheres dosadoras e a 
balança de precisão para 
calcular a quantidade exa-
ta de produto químico a ser 
utilizado. A tabela de rendi-
mento e a ficha padrão de 
acompanhamento auxiliam 
no processo. “É o fim do 
olhômetro”, brinca a gesto-
ra Ana Paula.

Em Goianésia, existem 
aproximadamente 300 sa-
lões de beleza entre formais 
e informais. Mas o Projeto 
de Estética Noroeste com-
preende apenas 80 empre-
sários - todos formalizados. 
Desses, 24 participaram do 
Hair Size na terceira semana 
de agosto - houve contra-
partida financeira das em-
presas. Além da consultoria, 
os empreendedores já rece-
beram capacitações diversas 
desde o ano passado, como 
qualificação, precificação 
de serviços ofertados e mis-
sões técnicas.

Fotos: Renan Accioly

SERVIçO
Consultoria Hair Size
Projeto de Estética da 
Regional Noroeste: (62) 
3353-1997 (Goianésia)
Central de  
Relacionamento Sebrae: 
0800 570 0800
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As mulheres dominam ati-
vidades desenvolvidas quase 
que exclusivamente por ho-
mens, em Trindade, na Gran-
de Goiânia. No município, 18 
trabalhadoras produzem má-
quinas pesadas numa empresa 
de fabricação de equipamen-
tos para indústrias químicas. 
E, segundo Francisco Luciano 
Alves de Jesus, de 37 anos, 
proprietário da Dimensão Má-
quinas, os serviços ganharam 
produtividade e qualidade.

Francisco destaca que, des-
de 2009, quando contratou as 
primeiras mulheres para tra-
balhos de solda e usinagem, 

a Dimensão cresceu o fatura-
mento, passando de R$ 200 
mil para R$ 600 mil em negó-
cios - estimados para este ano. 
“A gente produzia uma má-
quina em 45 dias. Atualmen-
te, atendemos até oito pedidos 
por mês”, conta.

Para o empreendedor, isso 
só foi possível por caracte-
rísticas da mão de obra fe-
minina. “Elas são pontuais, 
detalhistas, comunicativas e 
criativas”, explica. 

Ana Flávia da Silva Ro-
drigues, 21, é projetista da 
Dimensão faz dois anos. En-
genheira Mecânica com for-
mação na Universidade Pau-
lista (Unip), em Goiânia, Ana 

Contratação seguida de mulheres faz com que empresa de máquinas pesadas em Trindade triplique ganhos em quatro anos

Beleza de faturamento

José Antônio Cardoso

Empresário Francisco Luciano Alves de Jesus ao lado de suas funcionárias na Dimensão Máquinas, em Trindade: “Elas são pontuais, detalhistas, comunicativas e criativas”

Daniela, de apenas 19 anos, mostra habilidade com esmerilhadeira

Fotos: Edmar Wellington

facilitou o processo de produ-
ção. Ela implantou um padrão 
de medidas na fabricação de 
máquinas que também abriu 
mercado para o empreendi-
mento. A primeira exportação 
aconteceu ano passado, para 
o México (América do Norte). 
“Para isso, a Dimensão inves-
tiu no profissional da enge-
nharia”, ressalta Ana.

Os desenhos em computa-
ção gráfica (3D), calculados 
pela projetista, são modelos 
para a produção dos equipa-
mentos. O próprio trabalho 
das colegas é qualificado. 

A soldadora Ludmilla Soa-
res Ramos, 28, reconhece que 
Ana ajudou a melhorar pro-
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Projeto de aMPLiação
Depois de conquistar ven-

das no exterior e mais 24 Es-
tados brasileiros, a Dimensão 
Máquinas parece ser mesmo 
território do progresso femi-
nino no mercado. Francisco 
construiu uma maquete do 
prédio da fábrica, que tem 
área de 8 mil metros qua-
drados (área total de 18 mil). 
“Em 10 anos, meu sonho é 
dar emprego para 120 
mulheres na Dimen-
são”, prevê.

O projeto de am-
pliação tem até uma 
escola-creche. In-
clui ainda os bene-
fícios já criados por 
Francisco para suas 
colaboradoras. O 
horário de funcio-
namento da empresa 
(7h às 11h15; 13h às 
17h30), por exemplo, 
ajuda as trabalhado-
ras nos estudos. Há a 
gratificação salarial 

por desempenho, individual 
e coletiva, com participação 
no lucro. 

“Oferecemos também 
o vale salão (beleza), vale 
lanche, shampoo especial 
para cabelos, esfoliante e 
filtro solar para a pele”, 
observa Francisco. No sa-
nitário feminino do empre-
endimento, batons, lápis de 

olhos e perfumes mostram 
que o ambiente é especial-
mente preparado para as 
trabalhadoras. 

Ana Flávia de Assis, 18, 
que o diga. Mais nova tor-
neira mecânica da Dimen-
são, ela fez planos. “Meu tra-
balho estimula meu futuro, 
estou pagando curso técnico 
de Gestão e Administração”.

Soldadora Deuslany Vieira, 20, não se intimida com as máquinas

Kelly Borges e Thaynara Martins usam maquiagem no banheiro especialmente preparado para elas

Luciléia Borges, que trabalha com usinagem, faz reparos em máquina

cedimentos de fabricação. “A 
mulher comunga suas dificul-
dades e tenta facilitar a mão 
de obra”, pondera.

Ludmilla é a primeira sol-
dadora contratada pela Di-
mensão Máquinas. Ela come-
çou a trabalhar na empresa no 
cargo de secretária, em 2010, 
e logo precisou dar ‘uma mão-
zinha’ nos serviços mais pe-
sados. “Fiz cordão de solda, 
que parece ter impressionado 
o patrão”, lembra. Na época, 
o empreendimento contava 
com três homens no trabalho 
de solda e usinagem, e, então, 
Francisco começou a aprovei-
tar a mão de obra feminina.

MAESTRIA
Atualmente, trabalham na 

Dimensão, além de Ana e Lud- 
milla, as soldadoras Adriana 
(24), Daniela (19), Kelly Bor-
ges (21), Thaynara (20), Kelie-
ne (19) e Deuslany (20); com 
usinagem, Dienifer (18), Lu-
ciléia Borges (24); as tornea-
doras Lailla (19) e Nattielly 
(24); na gerência de produção, 
Joice (25); na administração, 
Ana Paula (25) e Yohana (18) 
e as estagiárias Monyky (15) 
e Izabela (14) com divulgação 
(fotografia e mídia).

No galpão de 500 metros 
quadrados da fábrica, as me-
ninas seguem organização de 

roteiro programado por con-
sultoria do Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae Goiás). São cinco 
as funções básicas: corte e 
furação, usinagem e monta-
gem, solda e pintura, elétrica 
e automação e embalagem e 
despacho. “O ciclo produzido 
é desenvolvido pelas mulhe-
res com maestria”, considera 
Francisco.

O empreendedor lembra 
que ainda fez curso pelo Se-
brae Goiás, que o ensinou a 
planejar compras, custos e 
contratos. “As planilhas me 
acompanham todos os dias”, 
relata. A própria formaliza-
ção da atividade, concretizada 
no ano de 2001, também teve 
estímulo do Sebrae Goiás, se-
gundo Francisco. “O Sebrae é 
um grande parceiro.”

SERVIçO
Dimensão Máquinas
Rua Padre Gebardo, 139, 
Jardim Primavera, 
Trindade (GO) 
Telefone: (62) 3505-6123 
Email: atendimento@
dimensaomaquinas.com.br 
Site: www.
dimensaomaquinas.com.br
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Depois de 26 anos no ramo, empresária está em processo de formatação 
da primeira franquia de alongamento de cílios da América Latina

Um corte de cabelo, es-
malte diferente ou, simples-
mente, uma maquiagem pode 
fazer toda a diferença para 
as mulheres. Cada detalhe é 
importante, principalmente 
quando os cuidados dizem 
respeito ao rosto. E, nesse 
contexto, as sobrancelhas 
e também os cílios ganham 
papel importante na hora de 
ficar mais bonita e de ele-

Wanessa Rodrigues var a autoestima. Por isso, a 
empresária Mirian Arantes 
Florêncio, 50, que já está no 
ramo da beleza há 26 anos, 
decidiu se especializar nesses 
detalhes faciais e tornou-se 
destaque no mercado goiano 
de design de sobrancelhas. 

Dona de técnica própria 
para moldar sobrancelhas, a 
empresária está em processo 
de formatação de franquias da 
Floren Cílios & Cia, que será 
a primeira de alongamento de 

N E G Ó C I O  P R Ó P R I O

Cuidados com a 
beleza para elevar 
a autoestima

cílios (fio a fio) da América 
Latina. Para ela, é a realização 
de um sonho cultivado des-
de que ingressou no ramo e 
que foi ganhando mais corpo 
há oito anos, quando passou 
a atuar em três áreas especí-
ficas: alongamento de cílios, 
designer de sobrancelha e ma-
quiagem permanente (som-
breada e temporária).

O processo de criação da 
franquia está sendo feito por 
meio de assessoria do Sebrae 

Goiás. Segundo conta a em-
presária, a entidade teve papel 
importante na transformação, 
pois contratou um especialista, 
vindo de Belo Horizonte (MG), 
credenciado ao Sebrae Nacio-
nal, para dar o suporte que ela 
precisava. “O importante é que 
o Sebrae faz exigências para a 
aprovação, que inclui testes e 
visitas. Só depois desses trâmi-
tes é que tudo é aprovado.” Mi-
rian também tem o auxílio da 
filha Ludymila, que é formada 
em Direito. Elas são sócias.

FORMATAçãO
O processo de formata-

ção de franquia leva de seis 
meses a um ano. O de Mirian 
deve terminar entre outubro e 
dezembro próximo. Segundo 
conta, depois de tudo pronto, a 
franquia não será vendida em 
Goiânia, onde ela tem a inten-
ção de ter seis lojas próprias – 
instalando duas a cada ano, a 
contar de 2014.  Hoje, tem um 
estabelecimento, no qual fun-
ciona também a loja modelo 
das franquias.

A empresária também quer 

SERVIçO
Floren Cílios & Cia - 
3091-2601 / 3942-0039
Av.	T-13	com	S-04,	Qd.	
S9,	Lt.	01,	Setor	Bela	
Vista,	Goiânia	(GO)	

levar o negócio para outras 
cidades do Estado e também 
de fora, o que inclui outros 
países. Mesmo antes de ini-
ciar os procedimentos, Mirian 
já tinha pedidos para ampliar 
os negócios. Hoje, tem solici-
tações de clientes de Rio Ver-
de e São Paulo, por exemplo. 
“A ideia é reproduzir o que 
temos de bom para que mais 
pessoas sejam servidas”, diz.  
Mirian salienta que a inten-
ção não é ter um grande nú-
mero de lojas, mas, sim que 
os estabelecimentos que se-
rão abertos atuem com quali-
dade. Observa que o trabalho 
feito na Floren Cílios & Cia é 
pautado pela qualificação dos 
profissionais, que é uma das 
principais preocupações. 

Mirian Florêncio: “A ideia é reproduzir o que temos de bom para que mais pessoas sejam servidas”

Fotos: Fernando Leite

tÉcnica

Mirian desenvolveu uma 
técnica diferente para que 
suas clientes fiquem satis-
feitas. O segredo do método 
é levar em consideração as 
características do rosto de 
cada uma delas, aliado à 
qualificação dos profissio-

nais que atuam ao seu lado. 
Ela define a profissão como 
uma maneira de trazer feli-
cidade às mulheres. “Os cí-
lios alongados embelezam, 
dão charme e elevam a au-
toestima. Trazendo alegria e 
confiança”, completa.
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SERVIçO
Cooperativa Bordana 
Endereço:	Rua	Cabo	
Verde,	nº	5,	Conjunto	
Caiçara,	Goiânia	(GO)	
Telefones:	(62)	3565-1323	
e	(62)	8426-6118	
Blog:	http://coopbordana.
blogspot.com.br

Cooperativa goiana 
ganha reconhecimento 
do Programa Acolher, 
da Natura

Celma Grace: “O importante mesmo é a oportunidade que o Programa Acolher dá de mostrar o trabalho”

Idealizada para promover 
inclusão social e econômica 
de donas de casas e mulheres 
desempregadas do Conjunto 
Caiçara e demais bairros da 
região Leste de Goiânia (GO), a 
Cooperativa Bordana recebeu 
o reconhecimento da Natura, 
a maior fabricante de cosmé-
ticos e produtos de higiene e 
beleza do Brasil. A entidade 
agora faz parte do Programa 
Acolher e vai receber apoio fi-
nanceiro de R$ 15 mil.

O empreendedorismo soli-
dário é liderado pela tocanti-
nense Celma Grace de Olivei-
ra, de 43 anos, que também é 
consultora da Natura. Ela lem-
bra que a cooperativa se man-
tém a partir da produção de 
peças artesanais feitas em teci-
do 100% algodão, que ganham 
o toque delicado e diferencia-
do do bordado artesanal.  

“O incentivo financeiro é 
muito bom, mas o importante 
mesmo é a oportunidade que o 
Programa Acolher dá de mos-
trar o trabalho das pessoas de-
dicadas a projetos sociais que 
muitas vezes nem são reco-
nhecidos. O apoio que vamos 
receber mostra que estamos no 
caminho certo”, conta Celma. 

Com quatro anos de atua-
ção e contando, atualmente, 
com 40 mulheres associadas, 

Wanessa de Almeida

Prêmio para 
as boas ações

a Bordana é iniciativa do Ins-
tituto Ana Carol (IAC), orga-
nização não governamental 
fundada por Celma em home-
nagem à filha Ana Carolina, 
que, em 2007, aos 10 anos, fa-
leceu vítima de leucemia.

“Para superar a dor, fundei 
a ONG voltada ao artesana-
to, uma paixão da Carol, que 
também sonhava ser estilis-
ta. Então, decidi apresentar a 
ideia da cooperativa para as 
mulheres da comunidade. De 
forma solidária e dispostas a 
termos nosso trabalho valori-
zado, iniciamos o projeto, que 
hoje é realidade”, revela.

Além de incentivar o cres-
cimento profissional das as-
sociadas, que em sua maioria 
não conseguiu se inserir no 
mercado de trabalho, a Borda-
na também dá lições de sus-
tentabilidade. Em cada peça 
produzida, as mãos bordadei-
ras retratam as riquezas do 
Cerrado por meio de pontos 
livres e pontos de vovó, os ba-
silares do bordado artesanal.

INDEPENDêNCIA
Durante dois anos, a Bor-

dana foi mantida pelo Insti-
tuto Ana Carol, mas Celma 
se diz realizada por ver que 
o projeto está, aos poucos, 
ganhando independência fi-
nanceira com a comercializa-
ção dos produtos feitos pelas 
associadas. Destaque para os 
panos de pratos, colchas de-
coradas com flores típicas do 
Cerrado, puxa-sacos e capas 
customizadas para notebooks, 
netbooks e tablets.

Todas as peças estão dis-

Fernando Leite

I N C L U S Ã O  S O C I A L

poníveis para aquisição na 
sede e no blog da cooperativa 
(http://coopbordana.blogspot.
com.br). As bordadeiras tam-
bém expõem seu trabalho em 
eventos científicos, acadêmi-
cos e culturais. “Metade do di-
nheiro arrecadado nas vendas 
é das cooperadas. Os outros 
50% são revertidos na manu-
tenção da sede e na aquisição 
de novas matérias-primas, 
equipamentos e cursos de for-
mação”, explica a presidente.

ParceriaS

Diante da visibilidade 
que o trabalho tem con-
quistado no mercado, a 
meta do Instituto Ana Ca-
rol é aumentar o número 
de cooperadas e ampliar o 
faturamento da Bordana. 
Para isso, a entidade bus-
ca, constantemente, parce-
rias no intuito de melhorar 
os processos de produção 
e garantir mais competi-
tividade. O Sebrae Goiás é 
um dos apoiadores do pro-
jeto e foi onde Celma Gra-
ce buscou consultoria para 
montar a cooperativa e ca-
pacitar as associadas. “Por 
meio do Sebrae Goiás con-
seguimos fazer uma oficina 
de uma semana com a bor-
dadeira Sávia Dumont, do 
Grupo Matizes do Bordado, 

que faz um belíssimo traba-
lho de resgate do bordado 
artesanal. Com o curso, me-
lhoramos muito a qualidade 
do nosso trabalho”, destaca 
a empreendedora.

MULHER DE NEgóCIOS
Iniciativa como a de 

Celma, de montar ONG 
para promover inclusão 
social e econômica de do-
nas de casas e desempre-
gadas, pode ser inscrita no 
Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios. O prêmio reco-
nhece relatos de vida de 
mulheres de negócios que 
transformaram sonhos em 
realidades ao empreender. 
Informações no site www.
mulherdenegocios.sebrae.
com.br.
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Moda íntima criativa e de qualidade
Capacitação qualifica empresas do município e melhora coleções que serão apresentadas durante a Feicomp, em outubro

Costureira trabalha na Finna Lingerie, de Pontalina, atendida pelo programa de inovação Sebraetec

O resultado da primeira fase 
de capacitação realizada pelo 
Sebrae Goiás junto a 45 em-
preendedores de Pontalina (a 
114 km de Goiânia) será confe-
rido em outubro, entre os dias 
10 e 12, durante a 13ª edição 
da Feira de Indústria e Comér-
cio do município (Feicomp). Os 
empresários vão apresentar co-
leções de moda íntima desen-
volvidas a partir de um novo 
processo criativo.

“Trabalhamos com os em-
preendedores a importância na 
melhoria do processo criativo, 
da realização de pesquisas de 
mercado para aplicação den-
tro das empresas, sempre com 
pensamento na competitivida-
de”, explica Giovana dos San-
tos Lopes, gestora do projeto 
Setorial Indústria Sul do Se-
brae Goiás. 

O projeto teve início em ja-
neiro passado e tem duração 
mínima de dois anos. No pe-
ríodo, os empresários fizeram 

missões em São Paulo (SP) para 
aprenderem sobre design de 
moda e acesso a novos merca-
dos. Também participaram de 
palestras, cursos e workshops 
focados não somente na par-
te criativa e de negócios, mas 
também na gestão empresarial, 
atendimento e infraestrutura 
de maquinário. 

“Queremos que o grupo seja 
competitivo como um todo 
para que possa expandir seus 
negócios”, afirma. Ela revela, 
inclusive, que busca parceria 
com universidades que tenham 
o curso de design de moda e 
o próprio Serviço Nacional da 
Indústria (Senai) para auxiliar 
nessa capacitação.

Durante a Feicomp, além da 
nova coleção, o público pre-
sente e os próprios empresários 
participarão de feiras, palestras 
e workshops. “Nossa ideia é 
que o empreendedor tenha 
visão de empresário, e não de 
balconista ou vendedor. Que 

ele consiga fazer a diferença 
em seu negócio”, resume.

APL
As confecções em Pontali-

na se agruparam num Arran-
jo Produtivo Local (APL) para 
desenvolverem a produção por 
meio da articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem. 
As APLs são incentivadas pelo 
governo federal (Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior), governo 
estadual, prefeituras e Sebrae. 

“O Sul e o Sudoeste goiano 
são reconhecidamente muito 
fortes no agronegócio, mas a 
indústria de transformação é 
incipiente. O ramo de vestuá-
rio requer baixo investimento 
e qualificação, mas pode for-
talecer o setor industrial nas 
duas regiões”, explica Cláudio 
Laval, gerente Setorial de In-
dústria do Sebrae Goiás. 

Ele lembra ainda que, inde-
pendente se moram no interior 

ou não, normalmente as do-
nas de casa têm conhecimento 
de corte e costura. “Fica bem 
mais fácil de se conseguir mão 
de obra e até mesmo reunir as 
empresas em um APL.”

Além de Pontalina, é desta-
que na área de confecções em 
Goiás os municípios de Goi-
ânia, Catalão e Taquaral. To-

dos atendidos por projetos de 
capacitação do Sebrae Goiás. 
“Pontalina, a exemplo dessas 
outras cidades, deu um salto 
muito grande na governança. 
Os empreendedores estão se 
articulando de forma eficien-
te e conseguindo resultados. É 
um grande avanço para a in-
dústria goiana do vestuário.”

P O N T A L I N A

inoVação aUMenta ProdUtiVidade

A inovação no layout 
do produto, maior produ-
tividade e a implantação 
de preços adequados me-
lhorou o procedimento de 
fabricação na Finna Lin-
gerie, empresa de Pontali-
na. Segundo Maria Mada-
lena Rosa da Silva, de 46 
anos, sócia-proprietária, 
a consultoria promovida 
pelo Programa Sebraetec é 
fundamental para produ-
ção das peças íntimas e a 
precificação.

Madalena conta que, 
junto ao Sebraetec, que 
instituiu o Planejamento 
e Controle de Produção 
(PCP) e o Programa de 
Alavancagem Tecnológica 
e similares (PAT), conse-
gue fazer todos os cálculos 
sobre a produção e o valor 
do produto confecciona-
do, por meio de planilhas. 
A empreendedora lembra 
que vendia lingerie com 
preço muito maior que o 
valor real. “Uma peça que 
a Finna comercializava 
por R$ 39, agora sai por 

R$ 20”, explica.
A produtividade tam-

bém foi bastante benefi-
ciada na fábrica, segundo 
Madalena. Enquanto no 
início da produção, em 
2010, a Finna fabricava 
500 unidades por mês, 
atualmente a capacida-
de é de quatro mil peças 
mensais. “Praticamente 
com a mesma quantidade 
de máquinas de costura e, 
apenas, com cinco traba-
lhadores a mais.”

O desperdício diminuiu 
em 20%, muito em fun-
ção da organização do se-
tor de produção, no qual 
uma gerente foi treinada e 
contratada. Juçaine Divina 
Ribeiro, 32, que trabalha 
com Madalena há 10 anos, 
ainda quando a empresária 
fabricava roupas de festa, 
é responsável por orientar 
costureiras e a finalização 
do produto. “Antes, nos-
sas costureiras produziam 
tudo de uma vez, o que 
mudou com a fabricação 
em série”, ressalta Juçaine.

Edmar Wellington
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Conhecimento 
como fortaleza
Vencedora do Prêmio 
MPE Brasil conquista 
multinacionais e 
grandes fazendas 
qualificando serviços 
de saúde

O dia a dia da empreende-
dora Evani Linhares Caraba-
lone, de 39 anos, não termina 
quando o sol se põe, o que se-
ria natural para quem acorda, 
todos os dias, às 5 da manhã. 

Ela só repousa por volta de 
uma da madrugada, do dia se-
guinte, após chegar da facul-
dade. Moradora de Posse (GO), 
no Norte do Estado, ela cursa 
Direito em Formosa, cidade 
distante 234 km. “Meu forte é 
o conhecimento”, justifica.

Segundo Evani, investir 
nos estudos fez sua empresa, 
a Clínica Carabalone, espe-
cialista em consultas médicas, 
laboratório, laudos, exames 
ocupacionais e  risco, con-
quistar clientes exigentes, de 
empreendimentos multina-
cionais e grandes fazendas. 

P O S S E

Pra começar, ela implantou o 
Programa 5 S, básico para as 
empresas que desejam come-
çar sua busca pela Qualidade 
Total, Responsabilidade Social 
e certificações ambientais. 
“Trouxe exemplos de gestões 
de multinacionais para traba-
lhar”, lembra.

No momento da qualifi-
cação da Carabalone, Evani 
afirma que construiu con-
fiança e fidelidade nas rela-
ções comerciais. “E era muito 
preciso, pois 70% dos nossos 
clientes estão longe de Posse, 
especialmente nos Estados do 

Paraná e São Paulo”, destaca. 
Ou seja: ou Evani convencia, 
com técnica e argumento, 
ou desperdiçava a chance de 
construir boas parcerias para 
o empreendimento.

“Escolhi conquistar pela 
qualidade dos serviços ofere-
cidos”, ressalta a empresária. 
E isso valeu o Prêmio Com-
petitividade para Micro e Pe-
quenas Empresas – MPE Bra-
sil 2012. Vencedora da etapa 
estadual, a Clínica Carabalone 
foi finalista na categoria Ser-
viços de Saúde, na etapa na-
cional, disputada em Brasília 
(DF). “Todos os contratos da 
clínica foram renovados após 
a premiação”, revela.

RESIDêNCIA 
A Clínica Carabalone ini-

ciou atendimento há cinco 
anos, quando Evani alugou 
imóvel em Posse e utilizou 

mobília da própria casa para 
trabalhar. A empreendedora 
lembra ter investido aproxi-
madamente R$ 20 mil. Nada 
mal para ela, que contabiliza 
patrimônio de R$ 1,5 milhão 
na atualidade. “Vale a pena 
investir na gestão da qualida-
de”, considera.

Agora, o foco de Evani é 
inaugurar uma clínica em 
Luís Eduardo Magalhães, na 
Bahia, cidade que fica pró-
xima de Posse. “O município 
conta com grandes fazendas, 
empregando uma média de 
500 colaboradores. Então ne-
cessita de atendimento espe-
cializado”, avalia.

A história pessoal de Evani 
está inscrita na décima edição 
do Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios. “Acredito que posso 
inspirar empreendedoras no 
seu sonho de construir uma 
vida melhor”, estima.

Empresária Evani Linhares se inscreveu ao Prêmio Sebrae Mulher de Negócios: “Acredito que posso inspirar empreendedoras no seu sonho de construir uma vida melhor”

José Antônio Cardoso
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Fotos: Renan AcciolyCom conhecimento e percepção, empresário 
transfere loja de endereço, investe no mix 
de produtos e aumenta faturamento

Diz a sabedoria popular 
que cavalo arreado só passa 
na porta uma vez. E foi pela 
oportunidade que o empresá-
rio Haroldo Correa Neves, de 
54 anos, resolveu expandir seu 
negócio. Ele aproveitou que 
uma igreja havia desocupado 
um galpão ao lado de sua loja, 
no Centro de Goianésia (a 198 
km de Goiânia), para trocar os 
antigos 300 metros quadrados 
de espaço pelo dobro. 

“Já tinha tempo que eu 
pensava em mudar a loja para 
um novo local, mais amplo. 
Mas não queria sair do Centro. 
Minha clientela já está bem 

Warlem Sabino habituada ao local. Quando 
descobri que a igreja iria sair 
- compraram sede própria -, 
não pensei duas vezes e reser-
vei o galpão”, revela Haroldo, 
proprietário, há 13 anos, da 
Energiza Materiais Elétricos e 
Hidráulicos. 

No entanto, o empresá-
rio não contou apenas com 
a oportunidade para dar um 
passo adiante. Ele buscou con-
sultoria do Sebrae Goiás para 
fazer a mudança. Foi apresen-
tado pela Regional Noroeste ao 
Programa Sebraetec, que leva 
tecnologia e inovação aos pe-
quenos negócios. “Meu negó-
cio chegou a um ponto que eu 
precisava me organizar melhor. 

Consultoria para crescer forte
Por isso fui atrás do Sebrae. O 
projeto deu muito certo, foi um 
apoio muito grande”, diz.

Em apenas quatro meses de 
casa nova, o faturamento já 
cresceu 20%. “E olha que nem 
terminei de fazer as melhorias 
dentro da loja”, explicou Ha-
roldo. A nova Energiza é bem 
diferente da antiga. Além de 
ampliar o mix de produtos 
- antes não havia materiais 
hidráulicos -, o empresário 
reformou o novo espaço. Ele 
também mudou a forma de 
venda - migrou do atendimen-
to para o autoatendimento. 

A consultoria custou R$ 
11 mil, mas o empresário ar-
cou com apenas R$ 2 mil - o 
restante ficou a cargo do Se-
brae Goiás. No entanto, para 
reformar a loja e demais am-
pliações, o investimento total 
ficou na casa dos R$ 300 mil. 
Dinheiro que ele quer de vol-

ta em, no máximo, três anos. 
“Até dezembro vou colocar 
mais 300 itens na loja e con-
tratar mais dois funcionários”, 
diz Haroldo, eletrotécnico de 
formação e recém-aposentado 
da usina de Furnas. “Agora 
vou me dedicar integralmente 
à Energiza.”

Empresário Haroldo Correa Neves: “Meu negócio chegou a um ponto que eu precisava me organizar melhor. Por isso fui atrás do Sebrae”

Fachada da nova loja Energiza, na região central de Goianésia

Além da consultoria 
Sebraetec, Haroldo tem novos 
planos junto ao Sebrae Goiás. 
Ele quer fazer o curso Gestão 
Visual de Loja e dar treinamento 
aos seus dois funcionários.

LAyOUT DO VAREJO
Credenciada ao Sebrae 

Goiás, a empresa Layout do 
Varejo prestou a consultoria 
à Energiza. A modernização 
da loja, desde a fachada às 
gôndolas internas, e o autoa-
tendimento, foram novidades 
apresentadas por Edson José 
Reis Júnior, sócio-proprietário 
da empresa. “O cliente quer 
ver o produto de perto antes 
de comprar”, ressalta.

Edson, que está há seis anos 
em Goiás, afirma que, o mais 
complicado no trabalho no 
interior, é o empresário enten-
der o que está sendo proposto. 
“Muitas vezes, são novidades 
que a pessoa não conhece, 
nem sabia que existia e resiste 
em aceitar. A questão do au-
toatendimento, por exemplo, 
é uma tendência mundial. Eu 
digo muito que a consultoria 
que prestamos é uma quebra 
de paradigmas.”
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É mais fácil superar os de-
safios do empreendedorismo 
quando se tem orientação, 
qualificação e motivação. É 
esse conjunto de ações que 
o Sebrae Goiás vai levar aos 
empresários Padre Bernardo, 
no entorno do Distrito Federal 
(DF). Entre os dias 23 e 26 deste 
mês, a cidade recebe o Sebrae 
Vai até Você, período em que 
os empreendedores terão aces-
so aos serviços da entidade em 
um único lugar. A expectativa 
é reunir 2,5 mil pessoas.

O gerente da Regional En-
torno do DF do Sebrae Goiás, 
Masashi Hiroshima, expli-
ca que a ideia da atividade é 
aproximar ainda mais a enti-
dade dos empreendedores. Isso 
inclui levar ações de empreen-
dedorismo, de mercado e ges-
tão. Durante o evento, serão 
realizadas palestras, oficinas 
de conhecimento e consulto-
rias. “Assim, fazer um trabalho 
de conscientização e orienta-
ção. Ou seja, mostrar como o 
empreendedor pode melhorar 
sua atividade econômica e sua 
capacidade de administração.”

Já na abertura do evento, 
os empresários de Padre Ber-
nardo terão exemplo de moti-
vação. O triatleta goiano San-

Divulgação

Triatleta goiano Santiago Ascenço vai ministrar palestra motivacional para os empresários de Formosa

E N T O R N O  D O  D F

Orientação, qualificação e 
motivação para superar desafios
Programa proporciona 
aos empreendedores 
acesso aos serviços 
Sebrae em um  
único lugar

Wanessa Rodrigues

SeBrae 
Vai atÉ VocÊ

•	 Fazer com que o em-
presário de micro e 
pequena empresa dis-
tante das grandes ci-
dades possa ter acesso 
a todos os produtos e 
serviços do Sebrae em 
um único espaço é o 
principal objetivo do 
Sebrae Vai até Você. 

•	 Palestras, minicursos, 
ideias de negócios re-
gionais, atendimento 
individual realizado 
por técnicos e con-
sultores são alguns 
dos serviços ofereci-
dos ao empreendedor. 

tiago Ascenço, que já deixou 
sua marca no esporte, minis-
trará palestra motivacional na 
Câmara Municipal, a partir das 
19 horas do dia 23. A inten-
ção é mostrar que, como nas 
competições esportivas, para 
se ter sucesso nos negócios é 
necessário foco e vontade para 
superar desafios. “É uma pales-
tra que chamamos de sensibili-
zação, no sentido de que, para 
se conseguir algo, é necessário 
correr atrás e trabalhar”, ob-
serva Hiroshima.

Durante o Sebrae Vai até 
Você, os empreendedores terão 
acesso também à consultorias 
que contribuem tanto para a 
abertura de novos negócios 

quanto para a manutenção de 
empresas que já estão em ativi-
dade. Segundo Masashi, o mo-
tivo de empresas fecharem as 
portas em curto período após 
a abertura do negócio, por 
exemplo, é a falta de plane-
jamento. Nesse caso, o Sebrae 
entra com importantes infor-
mações que contribuem para a 
sobrevivência no mercado.

O gerente lembra que, ge-
ralmente, os empreendedores 
realizam um grande desejo ao 
abrir um negócio, mas, com 
a falta de planejamento, esse 
sonho pode se tornar pesa-
delo. Por isso, a ideia, disse-
minada também por meio do 
Sebrae Vai até Você, é que os 

empresários tenham acesso a 
informações e adquiram co-
nhecimento. Objetivo é que 
as microempresas e os micro-
empreendedores individuais já 
estabelecidos tenham cresci-
mento por meio de uma admi-
nistração correta. Além disso, 
que enxerguem a necessidade 
de buscar capacitação.

Masashi lembra que, se 
não houver controle e plane-
jamento em uma empresa, ao 
final do mês ou vai faltar ou 
vai sobrar recursos. “Por isso, 
uma das ações é fazer com que 
o empresário enxergue que 
tem condições de controlar as 
despesas. É justamente aí que 
entra o Sebrae, para dar a vi-

são necessária para um bom 
planejamento”, ressalta. 

CONSULTORIAS 
Entre as consultorias pro-

gramadas estão Empreende-
dorismo, Mercado e Finan-
ças; Planejando a Abertura de 
seu Negócio; Lidando com a 
Inadimplência; Como Atrair, 
Conquistar e Manter Clientes; 
Gestão de Pessoas e Avaliando 
se o Crédito é Problema ou So-
lução. Além de palestras, cur-
sos e oficinas, durante os dias 
do evento, serão oferecidas 
orientações de como formali-
zas empresas e quais os bene-
fícios dessa regularização.

Fonte: Sebrae
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Negócios saudáveis e sustentáveis
Projeto aposta na vocação e organiza cadeia produtiva da saúde na região com índice de médicos acima da média nacional

Os 174 médicos que aten-
dem à saúde em Ceres, a 183 
km de Goiânia, fazem do mu-
nicípio referência do setor no 
Estado, especialmente na região 
do Vale do São Patrício, onde 
vivem aproximadamente 300 
mil pessoas. Contando somente 
a população ceresina, de 21,6 
mil habitantes (IBGE 2010), a 
distribuição é uma das melho-
res do Brasil, com oito médicos 
para cada mil moradores. No 
país, dados do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) e do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), apontam que 
a média é de dois médicos para 
cada grupo de mil pessoas.

De olho nessa vocação, o 
Sebrae Goiás decidiu apostar no 
Arranjo Produtivo Local (APL) 
do Serviço de Saúde na região. 
Desde 2009, profissionais, em-
preendedores e colaboradores 
participam do Projeto Serviço 
de Saúde de Ceres e Rialma 
(município que faz divisa/Rio 
das Almas). 

Desenvolvido pela Regional 
Noroeste do Sebrae Goiás, que 
tem sede em Goianésia (a 69 km 
de Ceres), o projeto promove a 
organização de toda a cadeia 
produtiva da saúde nas duas ci-
dades. Segundo Renato Gonza-
ga Jayme, gerente da Regional, 
as ações estão concentradas na 
gestão, qualificação do aten-
dimento e mercado. “Inclusive 
apoiamos a realização da Feira 
da Saúde, com exposição e di-
vulgação”, ressalta.

Proprietário da Pharma Ce-
res (farmácia e manipulação), 
Denílson Jorge Guimarães, de 
46 anos, participou pela se-

gunda vez da feira e destacou 
a possibilidade de ampliar con-
tatos. “Aproximadamente 70% 
dos nossos clientes moram fora 
de Ceres. Estamos levando in-
formações além do município”, 
considera Denilson, que tam-
bém tem sua empresa benefi-
ciada por treinamentos e con-
sultorias do Sebrae Goiás.

ATRAçãO gARANTIDA
A prefeita de Ceres, Inês de 

Brito, fez questão de integrar a 
Feira da Saúde à realização da 
Feira da Indústria e Comércio 
de Ceres e Rialma (Feicer). “Es-
tamos potencializando as ações 

Farmacêutico Vinícius Borges Canedo, 26, da Farmácia São José: “Pagamos R$ 680 por um serviço (Sebraetec) que custa R$ 1,4 mil”

José Antônio Cardoso

do projeto, envolvendo os seto-
res produtivos das cidades.”

Atualmente, lembra Inês, 
Ceres conta com 10 hospitais 
(nove privados, um filantrópi-
co) e uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). Ou seja, o 
município não possui hospital 
municipal. “Os convênios fir-
mados pela Prefeitura de Ceres 
com os hospitais possibilitam 
que a população tenha atendi-
mento de qualidade particular.”

Segundo a prefeita, Ceres 
investiu no atendimento básico 
de saúde, com seis UBS (Unida-
de Básica de Saúde), Centro de 
Especialidades Odontológicas 

(CEO) e o Hemocentro. “Ceres 
não precisou se inscrever no 
Programa Mais Médicos, do go-
verno federal, pois já é atrativa 
para o médico, com demanda 
garantida de pacientes nas re-
des pública e privada de saúde.”

INOVAR É REALIDADE
O farmacêutico Vinícius 

Borges Canedo, 26, sócio-pro-
prietário da Farmácia São José 
(drogaria e manipulação de fór-
mulas), em Ceres, considera que 
as ações do Projeto Serviço de 
Saúde em Ceres vão melhorar 
a gestão dos empreendimentos 
do setor. A própria farmácia re-

Edmar Wellington

cebeu soluções do Sebrae Goiás 
sobre gestão. Vinícius destaca 
que o Programa Sebraetec aju-
dou no processo de calibração 
de equipamentos. “Pagamos R$ 
680 por um serviço que custa 
R$ 1,4 mil”, lembra.

Para Vinícius, é preciso que 
o segmento desperte para uma 
nova realidade, que é a inova-
ção. Segundo ele, grande parte 
das empresas é formada por fa-
mílias tradicionais, que, ainda, 
têm um olhar conservador no 
mercado. “Meu pai (José Alen-
car Canedo, 52, sócio de Viní-
cius) só vendia remédio, e, ago-
ra, já fabrica remédio.”
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Nova coleção inspira 
aumento nas vendas

Confeccionistas 
esperam crescimento 
de 35% nos negócios 
após Lingerie 
Fashion Week

Maria Estela de Lima San-
tos, de 40 anos, foi uma das pri-
meiras empresárias de Taquaral 
de Goiás (a 93 km de Goiânia) 
a confeccionar lingerie. São 
17 anos desde que produziu 
as primeiras peças da D’Ster 
(hoje com confecção e loja). De 
lá pra cá, muita coisa mudou. 
O negócio evoluiu e, nos últi-
mos meses, a produção deu um 
salto, não apenas quantitativo, 
mas também na qualidade.

A inovação no trabalho de 
Maria Estela, que já produziu 
duas coleções próprias, atraiu 
os consumidores que passa-
ram pelos estandes da tercei-
ra edição do Lingerie Fashion 
Week, realizado no município, 
em agosto. Além dela, outros 
22 confeccionistas locais, re-
ferência na produção de moda 
íntima, apresentaram coleções 
(primavera/verão) atrativas e 
repletas de criatividade.

Cida Silva, proprietária da 
Demuoor Lingerie e diretora de 
Comunicação e Marketing da 
União dos Confeccionistas de 
Taquaral e Região (Única), que 
organiza o Lingerie Fashion 
Week, observa que o even-
to deve trazer, nos próximos 
meses, aumento de 35% nas 
vendas - acréscimo de cinco 
pontos percentuais em relação 
ao resultado obtido em 2012. 
“Atingimos nosso objetivo que 
é mostrar o trabalho em Goiás 
e também para outros Estados 
e o resultado é excelente.”

Do total de confeccionis-
tas que participaram do even-
to, 16 apresentaram coleções 
criadas por meio do projeto de Modelo desfila moda íntima durante o Lingerie Fashion Week, que movimentou a cidade de Taquaral

Wanessa Rodrigues

parceria entre a Única, Sebrae 
Goiás e Universidade Estadual 
de Goiás (unidade Trindade). 
Além disso, o Sebrae Goiás é 
responsável por subsidiar o 
acesso das micro e pequenas 
empresas ao evento.

Os confeccionistas pensa-
ram as coleções com a ajuda 
de 18 estudantes da UEG e o 
resultado da parceria foi visto 
em desfile no qual modelos 
apresentaram ao público 48 
looks. Arlinda Maria Fagun-
des, 53, é uma das empresárias 
participantes do projeto e que 
desenvolveu sua coleção com 
o auxílio dos jovens. Na pas-
sarela, a proprietária da Alliart 
mostrou que a troca de experi-
ências trouxe efeito inovador e 
dinâmico às peças de lingerie.

Arlinda, que está na ativi-
dade há 12 anos e participou 
pela primeira vez do Lingerie 
Fashion Week, conta que, antes 
de integrar o projeto, apenas 
melhorava peças já produzi-
das. Mas, com o auxílio dos es-
tudantes, foi possível produzir 
seus próprios modelos. “Peguei 
boas ideias e acrescentei um 
toque pessoal. Esse intercâm-
bio é muito importante para a 
evolução das confecções”, diz.

EVOLUçãO
E é justamente a ideia de 

evolução que o Sebrae Goiás 
passa para os empresários da 
cidade. Por meio dos projetos 
desenvolvidos, os empresários 
aprenderam não só a fazer 
modelagens exclusivas e mais 
criativas, mas também a ge-
rir melhor os negócios. Grace 
Isaac, gestora do Sebrae Goiás 
(Regional Centro), observa que 
o trabalho junto aos confec-
cionistas de Taquaral come-
çou com capacitações técnicas 
(gerenciais e de costura, por 
exemplo) por meio do Sebrae-
tec. Além disso, foram realiza-
das missões, além de Paris, em 
São Paulo e Minas Gerais.

Fernando Leite
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PELO MUNDO

goiás terá rede de cidades criativas
Prefeitos e gestores 
debatem construção e 
compartilhamento de 
ideias e soluções para 
problemas urbanos

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

A formação de uma rede 
goiana de cidades criativas 
concretizou sua primeira ação 
no município de Rio de Rio 
Quente, Sul de Goiás (a 173 
km de Goiânia). Durante o Fó-
rum Internacional de Cidades 
Criativas, gestores públicos, 
sociedade civil e empreende-
dores mostraram que é possí-
vel construir e compartilhar 
ideias e soluções para proble-
mas urbanos. 

O prefeito de Rio Quente, 
Rivalino de Oliveira Alves, des-
tacou que o fórum foi oportu-
nidade para as cidades desen-
volverem talentos e o potencial 
criativo de empresas, promover 
a diversidade social, aumentar 
a oferta de empregos, atrair 
turistas, gerar conhecimento e 
melhorar a qualidade de vida 
de seus cidadãos. “O estímu-
lo à inovação para solucionar 
problemas urbanos vai gerar 
experiências que podem ser 
compartilhadas”, considera.

Rivalino cita parcerias como 
soluções criativas para os mu-
nicípios. Segundo ele, a Pre-
feitura de Rio Quente integra 
o Projeto de Revitalização de 
Espaços Comerciais do Sebrae 
Goiás, que vai beneficiar lojas 
das avenidas Brasil e Mara-
nhão. “Serão R$ 450 mil inves-
tidos, que também beneficiam 
a Feira do Ipê”, explica.

Além disso, o prefeito lem-
bra que o Sebrae Goiás vai in-

vestir mais R$ 1,2 milhão na 
região, no desenvolvimento 
do Projeto Circuito Turísti-
co Lagos, que deve integrar 
municípios do Sul e Sudeste 
de Goiás. “Vamos implantar 
ainda uma ciclovia, ligando 
a comunidade que vive em 
Rio Quente (3.312 habitantes/
IBGE 2010), ao centro turístico 
(7 km de distância)”, anuncia.

Para a secretária de Turis-
mo de Rio Quente, Ana Paula 
de Oliveira, os recursos aju-
dam a cidade a projetar seu 
movimento turístico, com me-
lhorias também na qualidade 
do serviço. “As consultorias e 
capacitações do Sebrae Goiás 
qualificam ainda mais nosso 
atendimento aos 1,3 milhão 
de turistas que vêm para Rio 

Quente, todo ano”, observa.
Segundo Ana Paula, con-

sultores do Sebrae também 
vão iniciar treinamento de co-
laboradores do Camping Es-
planada, ponto de lazer bas-
tante frequentado na cidade. 

Gerente da Regional Sul 
do Sebrae Goiás (sede Caldas 
Novas), Luís Henrique Rodri-
gues explica que os gestores 
goianos podem contar com 
o apoio da entidade na im-
plantação da economia cria-
tiva. No caso de Rio Quente 
e Caldas, por exemplo, o ge-
rente destaca que a Regional 
ajuda a organizar o ambiente 
empreendedor. “Queremos po-
tencializar vocações e resga-
tar oportunidades nos municí-
pios”, conclama.

IDENTIDADE
Aproximadamente 600 

pessoas participaram do fó-
rum, que reuniu 46 muni-
cípios goianos e mais 13 de 
outros Estados. De São Simão 
(GO), dez pessoas participa-
ram das palestras, mesas-re-
dondas e oficinas. Entre elas, 
o secretário de Administração 
local (a 377 km de Goiânia), 
Lucas Barbosa Vasconcelos. 
“O Sebrae Goiás convidou São 
Simão, então viemos exercitar 
e dividir experiências”, avalia.

Segundo Lucas, que es-
tava acompanhado de se-
cretários, superintendentes, 
empreendedores e Agente de 
Desenvolvimento da sua ci-
dade, o evento vai despertar 
São Simão para apostar cada 

vez mais numa de suas vo-
cações: o turismo. “Vamos 
desenvolver nossa identida-
de turística, deixando de ser 
apenas uma cidade do festi-
val (Gastronômico, Cultural e 
Esportivo de São Simão, rea-
lizado anualmente).”

O secretário planeja a cria-
ção do turismo permanente e, 
para isso, conta com ajuda do 
Sebrae. “Um circuito turístico 
também está em desenvolvi-
mento em nossa região”, avi-
sa. O turismo, diz Lucas, deve 
agregar valor à cultura local. 
“Temos uma história debaixo 
d’água”, lembra, citando São 
Simão velha, inundada pelo 
Lago Azul (Rio Paranaíba), na 
construção da Usina Hidrelé-
trica de São Simão (1978).

José Antônio Cardoso

Divulgação

F Ó R U M  I N T E R N A C I O N A L

Óbidos, em Portugal, é exemplo de cidade criativa. Dentre as atividades culturais, a comunidade recria, por 16 dias, um mundo medieval
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OBSERVATÓRIO

Micro e pequenas empresas geram 
100% dos empregos formais em julho
Goiás é o sexto Estado 
do país em número 
de oportunidades de 
trabalho em 2013

Em um mês no qual as mé-
dias e grandes indústrias tive-
ram saldo negativo na geração 
de empregos em Goiás, as mi-
cro e pequenas empresas gera-
ram 100% das oportunidades 
de trabalho em julho. Foram 
2.658 novas vagas com cartei-
ra assinada, enquanto que as 
médias e grandes empresas ex-
tinguiram 617 vagas e a Admi-
nistração Pública, 18. O saldo 
ficou em 2.023. 

O setor que mais empregou 
em julho, no Estado, foi nova-
mente a Construção Civil, com 
43% (1.132 vagas), seguido 
pelo Agropecuário com 23% 
(624 vagas) e a Indústria da 
Transformação com 17% (466 
vagas). O levantamento foi feito 
pelo Sebrae, tendo como base o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho.

Goiás foi o sétimo Estado 
que mais empregou em julho - 
a liderança é de Minas Gerais, 
com 11.230, seguido de São 
Paulo, com 10.635. De janeiro 
a julho de 2013, os pequenos 
negócios em Goiás geraram 
31.519 postos de trabalhos for-
mais (54%), enquanto as médias 
e grandes empresas estão com o 
saldo positivo de 27.281 novos 
empregos (46%). No acumulado 
do ano, Goiás é sexto. “Somos 

O mercado de franchising 
em Goiás tem previsão de 
crescimento de mais de 40% 
até 2014, segundo pesquisa 
da empresa BMT Negócios 
e Franquias. O estudo mos-
tra também que Goiás possui 
pouco mais de 10% das 2.426 
marcas franqueadoras espa-
lhadas pelo Brasil, com total 
de 255 em atuação – marcas 
próprias e franqueadas.

Atualmente, são 1.264 

unidades de diversas mar-
cas operando em diversos 
municípios goianos, o que 
equivale a 2,7% das 104.500 
unidades pelo Brasil. As fran-
queadoras brasileiras foram 
responsáveis por registrar R$ 
103 bilhões em faturamento 
em 2012, com o setor de ser-
viços em primeiro lugar (R$ 
24 bilhões), seguido de ali-
mentos (R$ 21 bilhões). Des-
se total, a estimativa é que 

Goiás tenha faturado R$ 2,7 
bilhões, gerando cerca de 25 
mil empregos diretos.

 A pesquisa revela ainda 
que as dez cidades goianas 
com o maior número de uni-
dades franqueadas são Goiâ-
nia (545), Anápolis (91), Rio 
Verde (53), Aparecida de Goi-
ânia (51), Valparaíso de Goiás 
(35), Jataí (23), Quirinópolis 
(22), Caldas Novas (21), For-
mosa (21) e Itumbiara (20). 

T R A B A L h O

Warlem Sabino

Mercado de franQUiaS Vai creScer PeLo MenoS 40%

Fonte: Caged

Minas Gerais

 44.484
São Paulo

33.730

Rio de 
Janeiro

13.657
Ceará

9.865
Paraná

8.668
Goiás

8.267

Santa 
Catarina

6.305

Mato
Grosso do Sul

6.208

Rio Grande 
do Sul

6.039
Bahia

5.841

SALDO DE EMPREGOS 

a nona economia do país, mas 
estamos em sexto na geração 
de empregos. Isso é resultado 
das políticas públicas execu-
tadas no Estado, que desburo-
cratiza e incentiva a abertura e 
expansão dos micro e pequenos 
negócios”, afirmou Manoel Xa-
vier, diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás.

No cenário nacional, foram 
gerados no país 41.463 novos 
empregos formais. Os peque-
nos negócios responderam por 
55.935 vagas, enquanto as mé-
dias e grandes empresas extin-
guiram 14.527 postos.
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AGENDA SEBRAE

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PELO 0800 570 0800

gOIâNIA
SETEMBRO
CURSOS
De 23 a 25
  Gestão de Pessoas e Equipes - 8h às 

12h/14h às 18h 
De 23 a 26
  Internet para Pequenos Negócios  - 

19h às 23h
De 23 a 27 
  Como Administrar sua Pequena 

Empresa  -  14h às 18h
Dia 24
  Oficina de Plano de Marketing - 8h 

às 12h/14h às 18h
De 30 a 04/10
  Como Administrar sua Pequena 

Empresa - 19h às 23h
  Gestão Financeira - 19h às 23h
  Gestão Visual de Loja - 19h às 22h

PALESTRAS
Dia 24
  Case Havaianas: Uma legítima 

história de sucesso, por Angela Hirata 
- 19h30
Dia 26
  Empreendedorismo: O caminho para 

o próprio negócio - 19h às 21h30

OUTUBRO
CURSOS
De 7 a 11 
  Técnicas de Negociação -  14h às 

17h
  Gestão Financeira - 19h às 23h
  Como Administrar sua Pequena 

Empresa  -  19h às 23h
De 14 a 18
  Como Administrar sua Pequena 

Empresa  -  14h às 18h
  Atendimento ao Cliente - 19h às 

22h
  Técnicas de Vendas - 19h às 22h

De 28 a 31
  Internet para Pequenos Negócios  - 

19h às 23h
De 28 a 1º/11
  Gestão Financeira - 19h às 23h
  Gestão Visual de Loja - 19h às 22h

Dia 29
  Oficina de Plano de Marketing - 8h 

às 12h/14h às 18h

OFICINAS
Dia 5
  SEI Planejar - 9h às 12h
  SEI Vender - 9h às 12h

Dia 19
  SEI Controlar - 9h às 12h

  SEI Comprar - 9h às 12h

PALESTRAS
Dia 3
  Planejando a abertura do seu negó-

cio - 19h às 21h
Dia 10
  Como atrair, conquistar e manter 

clientes - 19h às 21h30
Dia 17
  Avaliando se o crédito é problema 

ou solução - 19h às 21h
Dia 31
  Aumentando suas vendas com 

criatividade - 19h às 21h30

CAMPINORTE
SETEMBRO
CURSO
De 23 a 28 
  Gestão de Pessoas e Equipes na 

Medida

OUTUBRO
CURSO
De 22 a 25
  Atendimento ao Cliente - 

CERES E RIALMA
SETEMBRO
PALESTRA
Dia 16 
  A Empresa e os Novos Tempos - 

19h às 21h

PORANgATU
OUTUBRO
CURSO
De 14 a 18 
  Atendimento ao Cliente 

RIO VERDE
SETEMBRO
PALESTRA
Dia 23
  Tributação - 19h às 21h

OUTUBRO
CURSO
Dias 14 a 15
  Oficina de Plano de Marketing - 19h 

às 23h

PALESTRA

Dia 2
  Como atrair, conquistar e manter 

clientes - 19h às 21h30

SENADOR CANEDO
OUTUBRO
CURSO
De 16 a 20 
  Como Administrar sua Pequena 

Empresa - 19h às 22h

SãO MIgUEL DO 
ARAgUAIA
OUTUBRO
CURSOS
De 16 a 20 
  Atendimento ao Cliente

De 28 a 1º/11 
  Técnicas de Vendas 

URUAçU
OUTUBRO
CURSO
De 14 a 17 
  Atendimento ao Cliente
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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) 3481-2234
•	 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

  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
  Pirenópolis: (62) 3331-3500
  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) 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




