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Considerado o melhor período para o comércio 
varejista, o Natal traz aumento expressivo 
nas vendas, mas abocanhar parte dos R$ 3,4 

bilhões que serão injetados na economia este 
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INDICADORES 

NESTA EDIÇÃO

UfIR (novembro)
R$ 1,0641

TJLP 
5%

SELIC
10% (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 
fator de reajuste - > 1,0527 (novembro)

INfLAÇÃO 
IPCA (acumulada 12 meses): 5,84%  

IPC (Segplan-GO) (acumulada 12 meses): 6,37%

POUPANÇA
12 meses - > 6,31%

7

24 Sebrae Goiás neutraliza 3,4 mil toneladas 
de gases de efeito estufa emitidos durante 
o Seminário de Apicultura do Cerrado

Pelo menos 30 mil pessoas receberam 
atendimento do Sebrae Goiás durante o 
Mês da MPE, em outubro

10 Com desafio de desburocratizar e 
informatizar o registro de negócios, 
Redesim começa a funcionar

19 Mulheres na zona rural de Niquelândia 
aumentam renda familiar com fábrica de 
pães, bolos e congelados 

25 Inscrições para a sexta edição do Prêmio 
Sebrae de Jornalismo podem ser feitas até 
13 de fevereiro

17

13

Jovem empresária 
investe em 

empresa de caixas 
personalizadas, 

lembrancinhas e 
ideias para festas

Espaço Sebrae 
reúne artesanato 
diferenciado na 

Vila Cultural Cora 
Coralina
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2013 de conquistas e avanços

De modo a atender cada vez 
mais e melhor os pequenos ne-
gócios e a sociedade, o Sebrae 
Goiás elaborou o Direciona-
mento Estratégico 2013/2022. 
O documento explicita a visão, 
missão, valores, negócio e ob-
jetivos da instituição voltada à 
promoção, sempre com exce-
lência, do empreendedorismo, 
o desenvolvimento e a susten-
tabilidade dos pequenos negó-
cios do Estado.

O Sebrae Goiás alterou a 
forma de encarar o seu ne-
gócio, apostando bastante na 
inovação. A meta é contribuir, 
ainda de maneira mais efetiva, 
com o crescimento das micro 
e pequenas empresas. Por isso, 
o Direcionamento Estratégico 

passou, no início deste ano, 
por ampla revisão técnica com 
apoio da renomada Fundação 
Dom Cabral. 

Nos próximos nove anos, o 
Sebrae Goiás vai investir pe-
sado no ambiente do conheci-
mento, aplicando talento e re-
cursos da instituição na busca 
de novas inspirações e ideias 
para promoção e inovação nas 
MPE. Soluções serão desenvol-
vidas para as necessidades de 
hoje e do futuro, sempre ali-
nhadas ao perfil do empreen-
dedor e do pequeno negócio, 
sem deixar de lado a ética e 
transparência.

Dentro da instituição, o 
compromisso é buscar os me-
lhores produtos de tecnologias 

de informação, comunicação 
e de infraestrutura física para 
apoiar a gestão, sua descentra-
lização integrada e o atendi-
mento dos clientes. Outro ob-
jetivo é continuar apostando 
no desenvolvimento contínuo 
dos colaboradores e na contra-
tação e retenção de talentos.

Que em 2022, o Sebrae 
Goiás possa olhar para trás e 
ter a certeza de que caminhou 
lado a lado com o empreende-
dor, tendo feito a diferença no 
desenvolvimento dos peque-
nos negócios. Só assim as mi-
cro e pequenas empresas vão 
manter o contínuo processo de 
expansão, contribuindo para 
um Estado cada vez mais rico 
e desenvolvido.

Definitivamente, 2013 foi 
de grandes conquistas para as 
micro e pequenas empresas em 
Goiás. As ações propostas pelo 
poder público ao longo do ano, 
em parceria com entidades de 
classe e segmentos organiza-
dos da sociedade, facilitaram o 
crédito e reduziram a burocra-
cia. O incentivo ao empreen-
dedorismo impulsionou os 
pequenos negócios. O Estado 
conta, hoje, com cerca de 200 
mil MPE, que geram aproxi-
madamente 500 mil empregos. 

Por parte do governo fede-
ral, a criação da Secretaria Es-
pecial da Micro e Pequena Em-
presa, vinculada à Presidência 
da República e com status de 
ministério, ampliou o diálo-

go dos pequenos com Brasília 
(DF). A pasta, inclusive, pro-
pôs alterações na Lei Geral que 
devem evitar que as MPE per-
cam, por exemplo, benefícios 
do regime tributário Simples 
Nacional, por conta de legis-
lações locais. O projeto tramita 
no Congresso.

Já o Governo de Goiás 
avançou com as linhas de 
crédito do Credi PAI Finan-
ciamento Popular. São recur-
sos específicos para as micro 
e pequenas empresas cresce-
rem, com juros subsidiados. 
Além do Credi PAI, a Secre-
taria de Indústria e Comércio 
(SIC) reduziu os juros do Cré-
dito Produtivo. 

Outro destaque foi a for-

malização, em setembro, da 
Sociedade Garantidora de Cré-
dito (SGC). A entidade entra 
em funcionamento no início 
de 2014 e prestará garantias 
(aval ou fiança) nas operações 
de crédito de suas associadas 
(MPE) com as instituições fi-
nanceiras. É um modelo muito 
praticado em países da Europa 
e reconhecido por promover a 
competitividade e o desenvol-
vimento por meio de acesso ao 
crédito e de assessoria finan-
ceira às empresas associadas.

Goiás não para de crescer e 
se desenvolver. E com incenti-
vo aos pequenos negócios, vai 
continuar batendo recordes de 
prosperidade. 2014, com certe-
za, será bem melhor.

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás
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“Comprador é uma pessoa que 
compra. Cliente é quem volta”

Jornal Sebrae - O que os 
comerciantes precisam fazer 
para melhorar as vendas no 
Natal?

Eduardo Tevah – A primei-
ra preocupação deve ser com 
a motivação dos funcionários. 
Se nesse momento o empre-
sário não tiver um funcioná-
rio comprometido em servir o 
cliente com excelência, a coisa 
fica difícil. Em segundo lugar, 
me preocuparia em criar um 
sistema de premiações que de-
safiasse as pessoas a fazerem 
do Natal o seu melhor perío-
do de trabalho. Infelizmente, 
não adianta alcançar excelên-
cia em janeiro, que é um mês 
muito fraco de vendas. Alcan-

çar excelência em dezembro é 
obtido quando o empresário 
lança uma isca. Acredito que 
todo empresário pode, já que 
ele também vai vender mais 
no Natal, aproveitar o período 
para oferecer mais e conseguir 
o melhor de cada um. Em ter-
ceiro lugar, treinar os funcio-
nários e capacitar a equipe. A 
grande maioria dos vendedores 
virou vendedor na marra, teve 
pouca formação. O empresário 
necessita, mesmo nesse mo-
mento, sentar, fazer teatros de 
venda para tentar aprimorar o 
processo. Tudo isso se comple-
ta ao criar uma atmosfera bo-
nita dentro da loja. Uma loja 
bem decorada, uma música 

para cima, um clima festivo. 
Criar um ambiente no qual o 
cliente realmente se sinta den-
tro do espírito de Natal. Isso 
é o que tem para ser feito de 
agora em diante. O resto tinha 
de ser feito antes, criado uma 
campanha publicitária, monta-
do um mix de produtos e pre-
ços e assim por diante. 

 No final do ano é gran-
de o número de pessoas con-
tratadas temporariamente. O 
empresário consegue motivar 
funcionários adquiridos de 
última hora?

Eduardo Tevah – Esses são 
os mais fáceis de trabalhar. Em 
primeiro lugar porque, nor-

E D u A R D O  T E V A h

ENTREVISTA

Administrador de empresas e especialista em vendas, 

o consultor Eduardo Tevah adverte os empresários goia-

nienses que os negócios proporcionados pelo Natal, a data 

mais esperada do ano pelos comerciantes, não podem se 

findar no dia 24 de dezembro. “O Natal é oportunidade 

de conquistar um novo cliente, porque se ele tiver uma 

experiência de compra gratificante, se sair de lá dizendo 

‘poxa vida, que loja legal’, pode ter certeza que em feve-

reiro, março, estará lá de novo”, explica, momentos antes 

de iniciar palestra pelo Sebrae Goiás, em Goiânia, no mês 

de novembro. Para alcançar o objetivo, Tevah, dentre ou-

tras dicas, fala sobre o vínculo vendedor e cliente, cada 

vez mais distante em virtude das novidades tecnológicas. 

“O grande desafio do varejo é criar vínculo com o cliente. 

Venda mudou. Não é mais transação, é relação. Por isso, é 

preciso investir em capacitação dos funcionários.”

Edmar Wellington
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E D u A R D O  T E V A h

ou seja, faz com que cada um 
trabalhe com vontade de fazer 
o seu melhor.

É melhor investir na equi-
pe (pessoal) ou na infraestru-
tura do negócio?

Eduardo Tevah – O investi-
mento em infraestrutura é ab-
solutamente necessário. Como 
não ter um ambiente de tra-
balho bom, um layout de loja 
interessante, um sistema de TI 
(Tecnologia da Informação) 
funcionando bem. Isso, todos 
fazem, mas o investimento em 
pessoas se torna diferencial 
competitivo. Porque a maio-
ria das pessoas, infelizmente, 
ainda acredita que investir em 
treinamento dos funcionários 

é mais despesa do que inves-
timento. O compromisso como 
empresário não é só com os 
funcionários, é com os meus 
clientes.  Eles não querem sa-
ber se o funcionário vai ficar 
três meses ou não; querem 
ser atendidos com excelência. 
Eu diria que se você não tem 
uma estrutura básica, está fora 
do jogo. Ninguém vai entrar 
em uma loja suja ou com o 
sistema de informática lento. 
Investir em gente pode ser o 
grande diferencial competitivo 
para a empresa crescer.

Um funcionário capacita-
do realmente rende mais?

Eduardo Tevah – Apenas 
funcionários felizes fazem 

clientes felizes. O resto é papo 
furado. Se não tiver um fun-
cionário feliz, ele nunca vai 
encantar o cliente. O primeiro 
papel do empresário é conse-
guir que seu funcionário seja 
feliz no trabalho para que 
ele transmita essa felicidade 
ao cliente. Funcionário feliz 
é aquele que é cobrado, mas 
cobrado com respeito e aten-
ção. É aquele que é elogiado 
quando faz bem. Essa é a pri-
meira relação essencial desse 
processo. Investir em pessoas 
começa com a ideia de que, 
se você capacita para que elas 
ofereçam ao cliente o melhor 
que podem dar, a empresa 
começa a estar na frente na 
competição.

Como os pequenos podem 
concorrer com os grandes?

Eduardo Tevah – Como pe-
queno, a única coisa que você 
tem de oferecer é atendimen-
to diferenciado. O presidente 
da Renner não consegue cui-
dar de todas as lojas. Como 
pequeno, você pode estar no 
meio conversando com todos 
os clientes. Se você é pequeno, 
e não fizer do atendimento seu 
diferencial competitivo, tem 
alguma coisa errada. Você não 
pode competir com o grande 
em poder de compra, não pode 
competir em marketing, em 
estrutura de estoque. Então, 
compita em serviço, que é uma 
competição que depende só do 
fator humano. Ser pequeno 

significa que o fator humano 
tem de ser seu principal fator 
competitivo.

Fale um pouco também 
das modernas técnicas de 
vendas.

Eduardo Tevah – Na ver-
dade, são oito leis das vendas 
de alto impacto. A primeira é 
a da atração. Quando entra em 
um lugar para comprar, tem 
de ter uma experiência positi-
va. Quem vier atender, tem de 
propiciar um momento legal, 
caminhar na direção do clien-
te com sorriso. É tão simples, 
mas, na maioria dos lugares, 
somos atendidos com indife-
rença. É grande o número de 
lojas em que o cliente tem de 
procurar o vendedor. O se-
gundo passo é a lei da sinto-
nia. Depois de receber bem, é 
hora de se interessar um pouco 
mais pelo cliente, fazer algu-
mas perguntas, descobrir o que 
ele está buscando e qual a sua 
necessidade. A terceira é a lei 
do valor. Preço é o que está na 
etiqueta, valor é o que o ven-
dedor cria quando argumenta 
sobre o produto. Outra lei fun-
damental é o que chamo de lei 
de maximização da venda. O 
cliente entrou, comprou o que 
precisava, maravilha. Começou 
a brincadeira. A grande maio-
ria das lojas, quando um cliente 
compra um produto, pergunta: 
hoje era só isso? Quando na 
verdade ele está com um clien-
te que tem potencial de com-
pra e não custa nada tentar. É a 
técnica SDD: se der, deu. Outra 
lei fundamental da venda é a 
ideia de criar um vínculo. Para 
mim, hoje, é o grande desafio 
do varejo. Venda mudou. Não é 
mais transação, é relação. Tudo 
isso termina com a lei mais im-
portante de todas: a do com-
prometimento, ou seja, a ca-
pacidade que se tem de fazer o 
melhor em um mundo no qual 
a grande maioria das pessoas 
parece estar se economizando.

malmente, eles vêm com o HD 
vazio. Então, são uma esponja 
e querem absorver tudo. Para 
esses jovens, um emprego 
temporário pode se transfor-
mar em algo muito grande e 
definitivo. Nenhum empre-
sário perde um diamante. Se 
você vê que aquele estagiário 
ou aquele temporário é co-
mum, ele vai embora quando 
terminar o contrato. Agora, se 
percebeu que é maravilhoso, 
dedicado, vai tentar manter. 
Ninguém pode se dar ao luxo 
de perder diamantes.

 Essas medidas podem ser 
aplicadas o ano todo?

Eduardo Tevah – Acho que 
sim. É importante dizer que o 
cliente do Natal, na verdade, 
representa uma oportunidade 
extraordinária de virar clien-
te para o ano inteiro. Muitas 
vezes, o empresário imagina 
errado, pois pensa na venda 
imediata. O Natal é oportuni-
dade de conquistar uma pes-
soa, porque se ela tiver uma 
experiência de compra grati-
ficante, se sair de lá dizendo 
“poxa vida, que loja legal”, 
pode ter certeza que, em feve-
reiro, março, estará lá de novo. 
Então, temos de romper essa 
ideia de que o Natal termina 
em 24 de dezembro. Termina 
apenas do ponto de vista do 
calendário festivo, mas, do 
ponto de vista de conquista e 
de clientela, só marca o início 
de uma nova etapa. Costumo 
dizer que as pessoas confun-
dem uma coisa: comprador é 
uma pessoa que compra, clien-
te é quem volta. O desafio é 
pegar esse comprador do Natal 
e transformá-lo em um cliente. 
O empresário hoje tem de dar 
um choque de atitude nas pes-
soas que trabalham com ele. 
Conheço empresas nas quais 
o mais desmotivado é o dono. 
Quando o empresário conse-
gue esse choque, cria compro-
metimento com o funcionário, 

“Você não pode competir 
com o grande em poder 
de compra, em marketing. 
Então, compita em serviço, 
que depende só do fator 
humano”
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A palestra do professor Silvio 
Meira, no encerramento do 
Desafio Sebrae 2013, foi 
sensacional.  
Sheldon Led, via Facebook

Foi show de bola a palestra do 
Paulo Storani em Goiânia, no 

início de dezembro. Quem não 
faz parte do time, pede pra sair. 
Simone Alves,  
via Facebook

Tive a honra de ser fotografada 
ao lado do Ozires Silva, fundador 
da Embraer. A história dele é 

linda e a palestra foi perfeita. 
Cida Rezende,  
via Facebook

Foi muito boa a palestra do 
Ozires Silva sobre a criação da 
Embraer. 
Bia Costa, via Facebook

Muito interessante o Circuito 
Pegadas no Cerrado, promovido 
pelo Sebrae Goiás. As missões 
técnicas são uma boa forma de 
capacitar os empreendimentos 
turísticos da região Sudoeste de 
Goiás.
Sidney Ferreira, 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

A força dos negros no empreendedorismo
O Brasil registra, na última 

década, a evolução de indi-
cadores socioeconômicos que 
embasa a construção de uma 
sociedade mais desenvolvida 
e mais justa. Nesse proces-
so, o empreendedorismo tem 
sido protagonista. Mais do que 
oportunidade de evoluir na 
vida, como ocorre em tantas 
economias mais desenvolvi-
das, aqui no país ele também 
é fenômeno de inclusão social. 
Agora temos mais elementos 
para apostar no potencial de 
transformação do empreen-
dedorismo. Os negros, grupo 
historicamente discriminado, 
aumentaram a participação 
em atividades empreendedoras 
e comandam quase a metade 
do total de empresas no Brasil.

A informação é de estudo 
inédito do Sebrae, que buscou 
detectar as principais caracte-
rísticas dos donos de negócio 
no Brasil, de acordo com a raça 
declarada por eles mesmos à 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNAD), do 
IBGE. O trabalho revelou que, 
entre 2001 e 2011, o núme-
ro de empreendedores negros 
passou de 43% para 49%. A 
participação relativa dos bran-
cos caiu de 56% para 50%. 

A participação crescente 
dos negros no empreendedo-
rismo acompanha a evolução 

desse grupo na população bra-
sileira e é apoiada pelo cres-
cimento geral da renda. No 
contexto do crescimento da 
classe média, que viabilizou a 
ascensão social de mais de 40 
milhões de pessoas na última 
década, grupos historicamen-
te mais pobres são destaque. 
Oitenta por cento dos novos 
membros da classe média são 
negros. A renda desse gru-
po, bem como de nordestinos, 
cresceu o dobro da média da 
classe C nos últimos 10 anos. 
Esses dados mostram que a 

classe média cresce com redu-
ção da desigualdade. 

É possível verificar um cír-
culo virtuoso: o processo de 
inclusão social fortalece o em-
preendedorismo, que, por sua 
vez, viabiliza maior inclusão 
social. Exemplo disso é a re-
lação entre microempreende-
dores individuais – categoria 
que tem faturamento bruto 
anual de até R$ 60 mil, ou R$ 

5 mil por mês – e beneficiários 
do Bolsa Família, programa 
voltado para famílias em situ-
ação de pobreza e de extrema 
pobreza. Atualmente, cerca de 
10% de MEIs são beneficiários 
do Bolsa Família. Esse percen-
tual tem evoluído gradativa-
mente, demonstrando que esse 
grupo busca meios para gerar 
renda e não depender, exclusi-
va e indefinidamente, do pro-
grama do governo. 

Os avanços merecem ser 
celebrados, mas há muitas es-
tatísticas que precisam ser mo-

dificadas. Em geral, os negros 
ingressam mais cedo no mer-
cado de trabalho e, entre eles, 
há uma proporção elevada de 
indivíduos que atuam em ati-
vidades mais simples, de me-
nor valor agregado ou maior 
precariedade. No grupo dos 
brancos, verifica-se maior pro-
porção de empreendedores em 
atividades mais especializadas 
e de maior valor agregado. 

Não é possível dissociar o 
êxito no empreendedorismo do 
nível de capacitação do em-
presário. A atividade empreen-
dedora deixou de ser caminho 
emergencial para quem não ti-
nha alternativa de renda e cada 
vez mais é buscada devido à 
identificação de uma oportuni-
dade no mercado. Abrir empre-
sa, porém, é apenas o primeiro 
passo. Para que o negócio te-
nha chances de consolidação e 
longevidade, o empreendedor 
precisa se capacitar de forma 
contínua. Caso contrário, a 
empresa não terá condições de 
enfrentar a concorrência, nu-
merosa e bem preparada.

No Sebrae, buscamos ofe-
recer cursos variados, com 
linguagem e didática seg-
mentadas para cada tipo de 
empreendimento: MEI, mi-
croempresas e pequenas em-
presas. Temos a convicção 
de que a melhoria da gestão 
proporciona uma série de im-
pactos positivos. A empresa 
ganha mais competitividade e 
amplia o potencial de fatura-
mento e os empresários pas-
sam a ter mais qualidade de 
vida. A elevação no patamar 
de renda de um grupo aumen-
ta a capacidade de consumo, 
movimenta a economia local 
e beneficia o contexto socioe-
conômico nacional. 

Luiz Barretto é presidente 
do Sebrae Nacional

A elevação no patamar de renda de 
um grupo aumenta a capacidade de 
consumo, movimenta a economia 
local e beneficia o contexto 
socioeconômico nacional
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Outubro, o mês do conhecimento
Com ajuda de 
parceiros, Sebrae 
Goiás realiza 
aproximadamente 
400 cursos, palestras 
e oficinas e encontros 
empresariais

Pelo menos 30 mil pes-
soas receberam atendimen-
to do Sebrae Goiás durante 
o Mês da MPE, em outubro. 
A entidade, com a ajuda de 
parceiros, promoveu aproxi-
madamente 400 atividades 
de capacitação em 82 muni-
cípios goianos - um terço das 
cidades do Estado. Pelo ter-
ceiro ano consecutivo, foram 
realizados cursos, palestras, 
oficinas, seminários e encon-
tros voltados à gestão empre-
sarial dos pequenos negócios. 

“O atendimento alcançou, 
desde o microempreendedor 
individual (MEI), que care-
ce de capacitações básicas, 
até o empresário da internet, 
que busca suporte tecnológico 
para ganhar espaço e mercado 
na web. Sem esquecer os co-
merciantes, que estão às vés-
peras da data mais importante 
do ano para as vendas. O con-
junto de soluções ‘Preparando 
o comércio para o Natal’ foi 
sucesso total de público”, des-
tacou Manoel Xavier Ferreira 
Filho, diretor-superintendente 
do Sebrae Goiás.

Em Jataí (a 327 km de Goi-
ânia), o vendedor Adriano Ce-
sário de Oliveira, da Planalto 
Auto Center, se qualifica para 
ter um final de ano melhor fi-
nanceiramente. Ele participou 
do curso Técnicas de Vendas, 
ministrado gratuitamente pelo 
Sebrae Goiás, e acredita que 

M Ê S  D A  M P E

agora poderá elevar bastante 
as vendas no Natal. “É indis-
pensável para minha formação 
como vendedor, qualificação. 
Por isso, fiz questão de parti-
cipar do curso. Espero vender 
mais neste final de ano.”

Outros destaques do Mês 
da MPE foram as palestras 
gratuitas. Especialistas re-
nomados como Ozires Silva, 
ex-ministro e um dos funda-
dores da Empresa Brasileira 
de Aeronáutica (Embraer), e 
Hans Donner, designer gráfico 
que revolucionou, a partir da 
Rede Globo, a linguagem te-
levisiva, falaram sobre temas 
atuais aos empreendedores, 
como inovação, tecnologia e 
estratégias empresariais. 

“Quero que os meus cole-
gas e outras pessoas saibam 
que ele me despertou o in-
teresse em inovar em vários 
aspectos de minha vida”, afir-
mou Polyanna Reitter, uma 
entusiasmada estudante do 
quarto período de Adminis-
tração em Catalão (a 249 km 
de Goiânia), após assistir a 
palestra “O universo criativo 
de Hans Donner”. Mais de mil 
pessoas assistiram o evento no 
auditório do Centro de Ensino 
Superior de Catalão (Cesuc).

“Outubro, o Mês da MPE, 
não ficará marcado na memó-
ria dos goianos apenas pela 
quantidade e qualidade de 
produtos ofertados pelo Se-
brae Goiás. Mas, sim, como 
uma homenagem a quem tan-
to faz pelo desenvolvimento 
do Estado. Um prêmio a quem 
acorda cedo, trabalha duro, 
investe e acredita que pode 
vencer na vida por meio do 
empreendedorismo”, enalte-
ceu Marcelo Baiocchi, presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo do Sebrae Goiás.

Fotos: Alex Malheiros

Ozires Silva, fundador da Embraer, durante palestra em Goiânia, no auditório da Igreja Videira

Hans Donner no auditório do Cesuc, em Catalão: mais de mil pessoas acompanharam a palestra

Inovação nos pequenos negócIos
Consideradas pilares de 

sustentação do crescimen-
to de pequenos negócios, 
inovação e tecnologia 
foram temas de capacita-
ções específicas por uma 
semana em Goiás - de 21 a 
25 de outubro, no Mês da 
MPE. A Semana da Inova-
ção promoveu cerca de 60 
clínicas tecnológicas em 

Boas Práticas de Fabricação 
(BPF), Gestão Financeira, 
Layout, Vitrinismo, Gestão 
Visual de Loja, Eficiência 
Energética, Alimento Seguro, 
Moda, Marketing e Internet, 
Design e Atendimento. “O 
apoio do Sebrae Goiás é de 
fundamental importância 
para fomentar e amparar o 
empreendedorismo. O de-

senvolvimento das empresas 
é de suma importância para 
que o próprio município 
consiga se manter, sem 
precisar, necessariamente, da 
interferência do poder públi-
co”, destacou Luciano Fiorani, 
secretário de Indústria e 
Comércio de Silvânia (a 83 
km de Goiânia), que recebeu 
cursos e palestras.
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Mudanças na lei favorecem pequenos
Alterações vão evitar 
que MPE percam 
benefícios do regime 
tributário Simples 
Nacional

Presidente do Sebrae Nacio-
nal, Luiz Barretto, afirmou que 
a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar 237, que fará 
alterações na Lei Complemen-
tar 123/2006, que instituiu a 
Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, deve facilitar ainda 
mais a abertura e funciona-
mento das micro e pequenas 
empresas (MPE) brasileiras.  

Segundo Barretto, as alte-
rações na lei devem evitar que 
as MPE percam, por exemplo, 
benefícios do regime tributário 
Simples Nacional, por conta de 
legislações locais. “A retirada 
das empresas de pequeno porte 
dos regimes estaduais de subs-
tituição tributária e o direito de 
toda MPE ser incluída no Sim-
ples (teto de R$ 3,6 milhões de 
faturamento anual) são algu-
mas das mudanças bem-vin-
das”, ressaltou, durante visita a 
Goiânia para conhecer projetos 
do Sebrae Goiás.

O presidente destacou ain-
da que o regime de transição, 
que prevê faixas de escalona-
mento para as empresas que 
ultrapassarem o limite de R$ 
3,6 milhões de faturamento 
(antes que elas caiam no lucro 
presumido ou real), estimulará 
o crescimento das MPE e o au-
mento da arrecadação. 

“O projeto de lei também 
pode beneficiar microempre-
endedores individuais (MEI), 
especialmente quanto aos cus-
tos após formalização e limite 
de faturamento. A aprovação 

do PL permite aumento do fa-
turamento anual do MEI para 
R$ 120 mil (atualmente é de 
R$ 60 mil/ano)”, afirmou.

Durante reunião com em-
presários dos segmentos de 
Tecnologia da Informação (TI) 
e Startups em Goiás, Barretto 
apontou a inovação como a 
grande pauta para atendimen-
to do Sebrae no país. Para isso, 
ele destacou programas desen-
volvidos pela entidade, como o 
Sebraetec, Sebrae Mais e Agen-
tes Locais de Inovação (ALI). 

O Sebraetec, por exemplo, 
criou rede privada de servi-
ços com 1,4 mil ofertantes 
no Brasil, enquanto o ALI 
possui 1.112 agentes (50 so-
mente em Goiás). 

Edmar Wellington

Vista de condomínio-clube localizado em Caldas Novas

seleção para prestadores de servIço
Com o objetivo colocar 

mais empresas no Cadastro 
de Prestadores de Serviços 
de Instrutoria e Consultoria 
e atender à demanda do 
Agente de Desenvolvimen-
to Empreender, o Sebrae 
Goiás abriu inscrições para o 
credenciamento de pessoas 
jurídicas para prestação de 
serviços. Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
www.egaion.com.br.

O processo será re-
alizado em três etapas: 
inscrição, habilitação  e 
certificação de capacida-

de técnica. Na primeira 
fase, de 25 de novembro 
de 2013 a 7 de janeiro de 
2014, os candidatos de-
vem somente preencher 
o cadastro eletrônico. No 
segundo momento, será 
feito o processo de habili-
tação, no qual as empresas 
deverão enviar documen-
tos que comprovem sua 
existência e experiência. E, 
como última etapa, serão 
realizadas provas objetivas 
e de habilidades. O resulta-
do final será divulgado no 
dia 6 de março de 2014.

O credenciamento 
tem intuito de encontrar 
empresas para atender em 
todo o Estado, enquanto 
que as vagas oferecidas 
na categoria Agente de 
Desenvolvimento do Em-
preender serão destinadas 
somente a 40 municípios. 

Para participar do proces-
so, basta ter CNPJ e atender 
a uma das três categorias 
previstas no edital. Não é ne-
cessário pagar taxa. Todas as 
informações sobre o creden-
ciamento e o edital estão no 
site da Egaion.

Presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barretto conversa com empresários e líderes de entidades de classe durante visita a Goiânia

Edmar Wellington
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Projeto Bacia Leiteira 
do Oeste Goiano 
reforça produção 
regional e ajuda 
economia dos 
municípios

Consultor do Sebrae Goiás em Dia de Campo com pecuaristas de Diorama: melhoria na cadeia do leite

Técnicas de pastejo rotacionado e irrigação auxiliam o produtor a aumentar renda por meio do leite

Produtor Valdú dos Reis e a mulher Regina: produção crescente

A Prefeitura de Diora-
ma (GO), no Oeste do Estado 
(250 km de Goiânia), ajudou a 
transformar a produção de leite 
no município numa atividade 
realmente parceira do desen-
volvimento. Dados da prefei-
tura mostram que nos últimos 
12 meses aproximadamente 
R$ 330 mil foram injetados na 
economia local, em recursos 
exclusivos do comércio leiteiro.

Para Diorama, que arre-
cadou R$ 69 mil em ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) 
ano passado, o resultado é 
bastante animador. O pre-
feito Edison Ferreira explica 
que um grupo de produtores, 
apoiado pela prefeitura, é o 
grande responsável pelo re-
forço financeiro. “Vale a pena 
investir na tecnologia.”

Edison lembra da parceria 
da Prefeitura com o Sebrae 
Goiás, por meio do Projeto Ba-
cia Leiteira do Oeste Goiano, 
que promove ações de trans-
ferência de tecnologia e capa-
citação. “O poder público mu-
nicipal investiu R$ 20 mil no 
projeto, pequena ajuda de R$ 

Tecnologia 
transfere 
renda

600 para cada produtor, que re-
sultou num enorme benefício.”

O subsídio garante paga-
mento de cerca de 20% do va-
lor do financiamento da ação 
realizada pelo Programa Sebra-
etec, com custo total de R$ 108 
mil. Segundo Nelson Bueno 
Barros, gestor do projeto or-
ganizado pela Regional Oeste 
do Sebrae Goiás, o Sebraetec 
cobre 80% do investimento. 
“A transferência de tecnologia 
está ajudando a aumentar a 
renda e a qualidade de vida da 
família produtora”, destaca.

ANO PRODUTIVO
Nelson destaca que os 23 

pecuaristas de Diorama, inte-
grados ao projeto, aumentaram 
a produção de leite para qua-
se 80 mil litros por mês, desde 
agosto de 2012. “Naquele mês 
se produziu 51.800 litros”, lem-
bra. Isso só foi possível, obser-
va o gestor, pelo aumento da 
produtividade do rebanho. “A 
média de produção era de 5,7 
litros vaca/dia, passando para 
nove litros/dia, atualmente, 
bem acima da média goiana, 
que é de 4,2 litros”, conta.

O produtor Valdú dos Reis 
e Silva, de 52 anos, é um dos 
responsáveis pelo sucesso da 
produção. Ele fez a troca de 
capim dos pastos, implantou 
piquetes (pastejo rotacionado) 
e investiu na irrigação. “Com 
alimentação adequada e ma-
nejo, minhas vacas, que da-
vam 9 litros de leite/dia (mé-

Fotos: Edmar Wellington

L E I T E

dia), agora produzem 16 litros 
(duas ordenhas)”, explica.

Valdú conseguiu quase 
quadruplicar a produção diá-
ria de leite na Chácara Lage-
ado: 35 litros para 130 litros. 
A produtividade litros/hectare/
ano cresceu aproximadamente 
400%. “Passou de 633 litros 

Para Wanderson Por-
tugal, diretor técnico do 
Sebrae Goiás, o Projeto 
Bacia Leiteira do Oeste 
Goiano, que integra 60 
produtores dos municí-
pios de Diorama, São Luís 
de Montes Belos, Aurilân-
dia, Cachoeira de Goiás 
e Bom Jardim, “capacita 
vizinhos”, que se tornam 
exemplos da produção. 
“Pesquisa na região reve-
la que o produtor ao lado 
observa o que dá certo 
para fazer algo semelhan-
te em sua terra”, avalia.

olho no 
vIzInho

para 3.204”, ressalta Nelson.
“Para quem tinha vacas que 

subiam em cupins para comer 
folhas de árvores, por falta de 
pasto, acredito que estamos 
vencendo os desafios da pro-
dução”, considera Valdú, que, 
até o ano de 2016, projeta pro-
duzir 600 litros de leite por dia.
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A primeira etapa da Rede 
Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim) 
começa a funcionar em Goiás. 
As premissas da Redesim são 
desburocratizar, informatizar e 
agilizar o registro de negócios. 
A próxima etapa será a interli-
gação da Juceg com os municí-
pios, para dar conta da libera-
ção do uso do solo e endereço 
de instalação de uma empresa. 

“Vamos empenhar todos os 
esforços técnicos necessários, 
no que competir ao Sebrae, 
para que a Redesim possa ser 
colocada em prática o mais 
breve e tornar-se referência 
nacional de excelência. Lem-
brando que o Estado já possui 
experiências exitosas como 
o Vapt Vupt Empresarial, no 
atendimento e registro de em-
presas de forma ágil e qualifi-
cada”, destaca o diretor-supe-
rintendente do Sebrae Goiás, 

Manoel Xavier Ferreira Filho. 
Desde o início das ativida-

des do Vapt Vupt Empresarial 
em Goiânia, o tempo para aber-
tura de uma empresa caiu de 
120 dias para 45. “Analisamos 
que a Redesim Goiás terá a pos-
sibilidade de reduzir em cerca 
de 90% esse tempo de registro”, 
completa Manoel. 

INTEGRADO
A Redesim trata-se de sis-

tema integrado que permite a 
abertura, fechamento, altera-
ção e legalização de empresas 
em todas as Juntas Comerciais 
do Brasil, simplificando proce-
dimentos e reduzindo a buro-
cracia ao mínimo necessário. 
O sistema fará a integração de 
todos os processos dos órgãos 
e entidades responsáveis pelo 
registro, inscrição, alteração 
e baixa das empresas, por 
meio de uma única entrada 
de dados e de documentos, 
acessada via internet. Com a 
Redesim, os usuários vão ob-
ter informações e orientações 
pela internet ou de forma pre-
sencial, a exemplo do acesso a 
dados de registro ou inscrição, 
alteração e baixa de empresas 
e pessoas jurídicas.

Sistema promete 
desburocratizar, 
informatizar e 
agilizar o registro de 
negócios em Goiás

Primeira etapa da Redesim entra 
em funcionamento no Estado

MáquInas MelhoraM estrutura produtIva
O secretário de Gestão 

e Planejamento de Goiás, 
Giuseppe Vecci, acredita que 
a implantação das máqui-
nas de autoatendimento do 
Sebrae Goiás nas unidades 

Vapt Vupt vai melhorar as 
estruturas produtivas no 
Estado. Segundo Vecci, os 
totens vão aprimorar os 
serviços prestados à popu-
lação. “O Vapt Vupt atende, 

aproximadamente, 1 milhão 
de pessoas por mês, entre 
as quais, empreendedores, 
que buscam orientações e 
crédito junto ao Banco do 
Povo, por exemplo”, destaca. 

Para Manoel Xavier, superin-
tendente do Sebrae Goiás, 
a oportunidade de ‘casar’ 
atendimentos vai agilizar 
processos. “O autoatendimen-
to contém informações sobre 

como abrir um negócio, e, 
logo, o empreendedor pode 
também receber orientações 
quanto aos financiamentos 
disponíveis pelos programas 
governamentais.”
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Entidade subsidia 
aquisição de insumos 

Filiados à Coapro 
vão poder trocar 
mel produzido no 
campo por caixas e 
melgueiras

Os 73 apicultores que fa-
zem parte da Cooperativa Mis-
ta Agropecuária dos Produto-
res de Orizona (Coapro) terão, 
em 2014, mais um incentivo 
para aumentar a produção e 
obter mais rentabilidade nos 
negócios. Segundo o diretor-
-secretário Maurílio Pereira 
de Castro, a entidade está em 
negociação com fornecedores 
para prover insumos aos pro-
dutores – como caixas e mel-
gueiras – e, assim, fortalecer 
ainda mais a cultura de mel na 
Região da Estrada de Ferro.

Maurílio explica que a Co-
apro vai adquirir os insumos 
e os cooperados pagarão por 
meio de suas produções. “A 
maior parte dos apicultores 
não tem como crescer porque 
não tem recursos para comprar 
os materiais. Então, quando 
vemos que temos como inves-
tir, investimos para incentivar 
esse crescimento.” 

Conforme explica Maurí-
lio, a vantagem da troca é que 
os apicultores terão acesso a 
produtos de qualidade e den-
tro das especificações corretas 
para uma boa produção. Ele 
informa ainda que as novida-
des não param por aí. Além 
de fornecer os insumos, a co-
operativa trabalha para que os 
apicultores de Orizona (a 139 
km de Goiânia) e região pos-
sam, em breve, trabalhar com 
os produtos derivados do mel.

Para que isso ocorra, é pre-
ciso autorização dos órgãos 
competentes. Por isso, já foi 
enviada solicitação ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa). “Aguardamos 

o final desse processo para que 
os produtores tenham mais 
oportunidades para expandir a 
atividade. Sabemos que o mel, 
em si, não traz tanta renda, 
mas podemos ampliar esse le-
que para os derivados.” 

Desde 2004, a Coapro tem 
incentivado a produção de mel 
na região de Orizona por meio 
de ações que fortalecem a ca-
deia. Em dezembro de 2012, a 
cooperativa deu passo impor-
tante nesse sentido, ao inau-
gurar a Unidade de Beneficia-
mento de Mel (UBM), que tem 

capacidade de processamento 
de 1,5 mil quilos por dia. 

A UBM de Orizona é a ter-
ceira de Goiás autorizada pelo 
Mapa a comercializar mel com 
selo de garantia do Serviço 
de Inspeção Federal (SIF). Na 
prática, além do controle de 
qualidade, o SIF dá ao pro-
duto a chancela para que ele 
seja vendido legalmente em 
estabelecimentos comerciais e 
para exportação.

CONTRIBUIÇÃO 
Maurílio observa que to-

das essas ações, realizadas 
com o apoio do Sebrae Goiás, 
têm beneficiado os produto-
res, tanto no que diz respeito 
à comercialização quanto na 
profissionalização. “Por inter-
médio dos técnicos do Sebrae, 
os apicultores têm recebido ca-
pacitação. E, por meio da coo-
perativa e da UBM, eles têm a 
certeza da comercialização de 
seus produtos”, diz. 

Mel produzido pelos apicul-
tores de Orizona é vendido com 
a marca GO Mel, cujo rótulo pas-
sou por recente reformulação.  

Maurílio Pereira: “A maior parte dos apicultores não cresce porque falta recursos para comprar materiais”

Fernando Leite

vItrIne para 
pequenos 
negócIos

Fornecedores e 
compradores ganharam 
uma nova ferramenta que 
beneficia, tanto quem 
anuncia quanto quem 
está interessado em com-
prar: a Central de Opor-
tunidades. O site www.
oportunidades.sebrae.
com.br, que funciona 
como vitrine dos peque-
nos negócios, é inova-
ção do  Sebrae e busca 
viabilizar as relações de 
comércio de forma rápida 
e gratuita.

Por meio da ferra-
menta, os fornecedores 
anunciam produtos e 
serviços para todo o país 
com maior visibilidade 
e sem custo adicional; já 
os compradores podem 
encontrar empresas ava-
liadas pelo Sebrae, que 
atendam as demandas 
dos diversos segmentos 
da economia. 

Para fazer parte da 
Central de Oportuni-
dades, basta ter CNPJ e 
preencher um formulário 
no próprio site - cadastro 
é gratuito. Podem se ca-
dastrar empresas de mo-
delo microempreendedor 
individual (MEI), micro-
empresa (ME) e empresa 
de pequeno porte (EPP) 
de todo país, de qualquer 
setor, atendidas ou não 
pelo Sebrae. 

Os cadastrados po-
derão estabelecer rede 
de contatos, otimizar os 
processos de compra e 
venda, além de realizar 
todo processo on-line, de 
forma rápida e segura. 
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Lingerie tipo exportação
Empresária vislumbra 
possibilidade de enviar 
produtos ao exterior, 
mas espera união 
local para conseguir 
atender demanda

A empresária Lindalva Ra-
belo de Sousa, de 48 anos, 
vê com interesse a possibili-
dade de buscar clientes fora 
do país. Proprietária da Tok 
Final, confecção especializa-
da na fabricação de lingeries 
em Catalão (a 249 km de Goi-
ânia), a empreendedora vê o 
momento difícil do setor no 
Brasil como oportunidade 
para expandir os negócios.

“O mercado está difícil, 
então exportar é uma pos-
sibilidade. A concorrência 
com os produtos estrangeiros 

dificulta muito o crescimen-
to, então, é claro que pro-
curar novos mercados con-
sumidores seria alternativa 
muito interessante”, analisa 
Lindalva. Para saber mais 
sobre as possibilidades das 
micro e pequenas empresas 
conquistarem mercados no 
exterior, Lindalva partici-
pou do Encontro Regional de 
Comércio Exterior, realizado 
em Catalão.

A empresária ficou atenta 
aos conselhos do consultor 
Ivan Boeing, que ministrou 
a palestra “Mercado Global e 
a competitividade da Micro e 
Pequena Empresa”. Além dis-
so, também pôde conhecer 
mais sobre a ajuda que órgãos 
como o Banco do Brasil, o 
Centro Internacional de Ne-
gócios (CIN), da Federação das 
Indústrias de Goiás (Fieg), e a 

Secretaria de Indústria e Co-
mércio de Goiás (SIC) podem 
oferecer aos pequenos.

“Ampliei o leque de alter-
nativas. Algumas coisas eu 
já sabia, mas teve muita no-
vidade. Como foi dito, é um 
processo complexo, mas que 
se for feito de maneira corre-
ta, pode ser uma experiência 
positiva para o empresário e 
para a empresa”, avalia.

PéS NO CHÃO
Embora animada com a 

possibilidade de exportar, 
a proprietária da Tok Fi-
nal também mantém os pés 
no chão. Segundo ela, mais 
união das empresas de Ca-
talão e aumento da mão de 
obra especializada são desa-
fios a serem superados antes 
de se pensar em exportar os 
produtos para o exterior.

Empresária Lindalva Rabelo de Sousa, de 48 anos, proprietária da confecção Tok Final, no município de Catalão: “O mercado está difícil, então, exportar é uma possibilidade”

“Para atender a uma de-
manda externa, precisamos 
de aumentar a produção, com 
qualidade. Por isso, os dois 
fatores são tão importantes, 
já que mais gente trabalhan-
do e mais empresas juntas 
podem ofertar mais produ-
tos” avalia Lindalva.

Fotos: Edmar Wellington

Tok Final 
(Loja de Fábrica): 
(64) 3442-8359 
Av. Raulina Fonseca 
Paschoal, n° 1.660, Sl. 
04, Centro, Catalão (GO) 

SERVIÇO

Mulheres trabalham na linha de produção da confecção Tok Final
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Espaço leva artesanato 
diferenciado à Vila Cultural

Visitantes vão 
encontrar trabalhos de 
artistas de Pirenópolis, 
cidade de Goiás, 
Caldas Novas e 
Goiânia

A artesã Jane de Souza Sar-
tin, de 53 anos, ficou deslum-
brada com as peças expostas 
no Espaço Sebrae de Artesa-
nato na Vila Cultural Cora Co-
ralina, em Goiânia. Ela gostou, 
principalmente, dos produtos 
confeccionados com crochês. 
“Eu já ensinei muitas pessoas a 
bordar. Por isso, acho que um 
local como esse pode incenti-
var a cultura”, disse.

Manter em exposição ar-
tesanato com qualidade dife-
renciada é meta do gestor do 
Sebrae Goiás, Newton Póvoa. 
Segundo ele, o Espaço Sebrae 
é destinado aos melhores ar-
tesãos do Estado. “Os visitan-
tes vão encontrar trabalhos de 
artistas de Pirenópolis, cidade 
de Goiás, Caldas Novas, Goi-
ânia e Aparecida de Goiânia, 
dentre outras cidades. Tere-
mos sempre novidades.”

A Vila Cultural e o Espaço 
Sebrae têm instalações intera-
tivas para trazer a Goiânia um 
novo conceito de mostra, to-
talmente digital. A decoração 
inicial foi desenvolvida pela 
arquiteta Lais Haydée, 26, jun-
to com a designer Katharine Li-
mongi, 39. Lais diz que o foco 
é mobilidade, beleza e funcio-
nalidade. “As pessoas poderão 
se encantar com os artesanatos 
e, com isso, poderemos agregar 
valor e divulgar o Estado”.

Além de contribuir para 
a revitalização do Centro da 
capital, a Vila Cultural vai 
intensificar as atividades cul-
turais e turísticas na cidade. 
Os turistas terão informações 
sobre Goiânia e os principais 
destinos do Estado. Detalhes de peças de artesanato produzidas em crochê, barro e vidro do Espaço Sebrae na Vila Cultural

Peças de artesãos de todo o Estado estão à venda no Espaço Sebrae, na Vila Cultural, em Goiânia. Exposição é aberta ao público diariamente

Fotos: Silvio Simões

SERVIÇO
Espaço Sebrae de Arte-
sanato – Vila Cultural 
Cora Coralina
Local: Entrada pelas 
escadarias da Rua 23, 
Centro, e pela Avenida 
Tocantins (atrás do Tea-
tro Goiânia)
Funcionamento: segun-
da a sexta-feira, das 10h 
às 17h; finais de semana, 
das 9h às 14h 
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Planejamento é segredo 
para ganhar clientes no Natal

Vendedor tenta conquistar cliente na loja Pé & Cia do shopping

Wanessa Rodrigues

Considerado o melhor perí-
odo para o comércio varejista, 
o final de ano traz aumento 
das vendas e, consequente-
mente, de faturamento. Este 
ano, a injeção de R$ 3,4 bi-
lhões na economia goiana, 
em função do pagamento do 
13º, de acordo com cálculos 
do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), deve 
impulsionar ainda mais o cres-
cimento. A expectativa da Fe-
deração do Comércio de Goiás 
(Fecomercio) é que as vendas 
natalinas cresçam 5,6% em 
comparação a 2012.

Parte dessa bolada vai 
para as mãos de empreen-
dedores da micro e pequena 
empresa. O setor varejista, 
em sua maioria, é compos-
to de pequenos negócios. No 
entanto, conforme adverte o 
gerente setorial de Comércio 
do Sebrae Goiás, João Bosco 
Gouthier, é preciso estratégias 
para abocanhar a fatia. “Toda 
data comemorativa merece 
preparo especial de vendas. 
E não é apenas decoração. É 
preciso criar expectativa.”

Nesse contexto, conforme 
explica Bosco, é necessário 
pensar em localização de pro-

dutos, layout da loja, ter condi-
ções de estoque, relação com os 
fornecedores e fluxo de caixa. 
Além disso, desenvolvimento 
específico para atendimento.

O resultado do conjunto de 
ações, segundo Gouthier, é fa-
turamento e fidelização. Para 
alcançar esse ideal, o Sebrae 
Goiás desenvolve ações ao 
longo do ano para incentivar 
empreendedores a investirem 
nesses aspectos. A entidade dis-
ponibiliza soluções para Aten-
dimento ao Cliente, Técnicas 
de Vendas, Técnicas de Nego-
ciação, Gestão Visual de Loja, 
Gestão de Estoques e Plano 
de Marketing. Todos voltados 
para atender às necessidades 
das empresas em determina-
das datas comemorativas (com 
base no calendário varejista) e 
também para o ano todo.

A empresária Margareth 
Maia Sarmento, de 51 anos, 
proprietária da Pé & Cia, por 
exemplo, se prepara para o 
Natal, e para outras datas fes-
tivas, durante todo o ano. Ela 
conta que participa de diferen-
tes cursos para que suas três 
lojas – uma na 24 de Outubro, 
em Campinas, Buriti Shopping, 
e Araguaia Shopping - estejam 
sempre preparadas para atrair 
olhares e atender aos clien-
tes com excelência. “Por meio 

Abocanhar parte dos R$ 3,4 bilhões que 
serão injetados na economia goiana em 
dezembro exige preparação antecipada de 
empreendedores do comércio varejista

Fotos: Fernando Leite

dessa qualificação, observei 
que realmente é necessário se 
profissionalizar. O mercado 
está cada dia mais exigente. 
Não tem de ficar parado. A re-
ciclagem é importante.”

Margareth salienta que o 
empresário tem de aprender que 
não é apenas se preparar para 
o Natal, a data mais esperada 
do ano. “Temos de usar a 
temática, seja em qual data for, 

para atrair o consumidor.” Ao 
longo do ano, ela participou 
de oficinas de marketing e 
gestão, além do Programa 
Banho de Loja, desenvolvido 
pelo Sebrae Goiás. No total, 
são sete meses de aprendizado, 
com cinco cursos, palestras, 
visitas e consultorias in loco. 
O programa promove ainda a 
capacitação dos colaboradores 
e empresários.

vItrInes 
decoradas

A empresária Marga-
reth Sarmento chega ao 
final do ano com tudo 
preparado para colher 
os bons frutos das festas 
natalinas. As vitrines das 
lojas foram preparadas 
para encantar. Enfeites 
de Natal lembram ao 
consumidor que é época 
de troca de presentes. 
Mas tudo um pouco mais 
discreto, segundo conta, 
pois, em vitrines de sapa-
tos, a decoração tem de 
ser mais simples para que 
os produtos não fiquem 
escondidos. 

Na unidade da Pé & 
Cia do Araguaia Shop- 
ping, outro projeto 
chama a atenção: um 
presépio, com a imagem 
em tamanho real dos três 
reis magos e do menino 
Jesus, é colocado de for-
ma suspensa na vitrine. 
“Coloco esse presépio há 
15 anos. Já virou tradição.”

Além da decoração, 
a empresária diz que os 
vendedores são prepa-
rados. Entram no clima 
festivo ao utilizarem ca-
misetas específicas para 
as festas e são motivados. 
Ela realiza não só promo-
ções de mídia aos con-
sumidores, mas também 
aos funcionários.
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“Não adianta só abrir as portas. 
Tem de conquistar e ter carinho”

Enfeites de Natal, promoções e planejamento ajudam a elevar vendas no Supermercados Tend Tudo

planejaMento precIsa ter 
InícIo uM dIa depoIs do natal

O gerente setorial de 
comércio do Sebrae Goi-
ás, João Bosco Gouthier, 
observa que, para que o 
empreendedor tenha um 
Natal bem elaborado, o 
planejamento tem de co-
meçar no dia 26 de dezem-
bro. Ou seja, um dia depois 
que acabar o Natal, já se 
inicia a preparação do ano 
seguinte. Além disso, essa 
estratégia faz com que o 
empresário esteja prepara-
do para vender o ano todo.

Gouthier lembra que 
os benefícios de um bom 
planejamento para datas 
específicas ou para todos 
os dias, é imediato. Se-
gundo ele, não fazer uma 
loja bonita e atraente, não 
coloca o cliente dentro 
dela e, consequentemente, 
não vende e não fatura. 
“Tem de trazer o cliente 
para dentro do estabele-
cimento, vender e ganhar. 
Assim, é necessário criar 
atributos para resultar em 

expectativa e o desejo. O 
que ocorre por meio de 
uma vitrine bem feita, por 
exemplo”, explica. 

O passo seguinte à ela-
boração da vitrine, confor-
me o gerente, é trazer para 
dentro da loja um ambien-
te agradável. Ele salienta 
que as luzes, as cores e, 
até mesmo, o cheiro, in-
fluenciam na conquista do 
cliente. Além disso, tem de 
ter bom atendimento, jun-
to com preço justo e con-
dições de pagamento ade-
quadas. E, nesse processo, 
tem sempre de melhorar o 
ticket médio, ou seja, além 
do produto destino, ofere-
cer outros produtos.  

Depois de a venda fei-
ta, fazer o pós-venda, 
com cadastro de clien-
tes sempre atualizado.  
“Para que os bons resul-
tados aconteçam, tem de 
trabalhar o ano inteiro. 
Para véspera fica muito 
pouco”, orienta.

O empresário Nelson An-
tonino Alexandrino Lima 
está no ramo de supermerca-
dos há 25 anos. E, ao longo 
desse período, aprendeu que 
o planejamento das ações de 
negócios tem de ser feito de 
forma antecipada. Proprietá-
rio dos Supermercados Tend 
Tudo, hoje com cinco lojas - 
quatro na Grande Goiânia e 
uma em Rondonópolis (MT) 
-, ele acredita que, para o 
Natal, os esforços têm de ser 
concentrados desde julho, no 
máximo, agosto.

Nelson conta que faz vá-
rias modificações no comér-
cio. Além da decoração pa-
dronizada em todas as lojas 
e uniformes comemorativos, 
investe na variedade de pro-

dutos específicos para a data, 
que inclui frutas, bebidas e 
alimentos tradicionais – com 
marcas acessíveis a todas as 
classes. Ele ainda aproveitou 
as oportunidades advindas 
das festas natalinas para in-
vestir na fabricação própria 
de panetones, que ocorre des-
de 2012.  “Além disso, prepa-
ro o bolso para se resguardar. 
Com todo esse processo, entro 
novembro afiado para quando 
chegar dezembro”, diz.

Mas, segundo conta Nelson, 
hoje um dos diferenciais em 
todas as lojas é o atendimento.  
Ressalta que o quadro de fun-
cionários, composto por 580 
pessoas, é treinado para dar 
bom atendimento ao cliente. 
“Às vezes, não temos o produ-

to que o cliente procura, mas, 
se atender bem, ele pode sair 
da loja satisfeito. Não adianta 
só abrir as portas e falar que 
está aí. Tem de conquistar e ter 
carinho”, acredita. 

INAUGURAÇÃO
Este ano, Nelson tem mais 

um motivo para esperar bons 
resultados com as vendas de 
final de ano. Já pensando nes-
sa época de suma importância 
para o comércio, ele inaugu-
rou, em 30 de outubro, mais 
uma unidade dos Supermer-
cados Tend Tudo, no Jardim 
Olímpico, em Aparecida de 
Goiânia. “A inauguração foi 
maravilhosa e, com a prepa-
ração para o Natal, essa ficou 
uma das lojas mais bonitas.”

Presépio montado na loja Pé & Cia do Araguaia Shopping
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Amari Lingerie
(62) 3643-9463   
www.amarilingerie.com.br 
Facebook.com/
amarigestanteemamae

A maternidade despertou 
na administradora Thaise Ca-
laça, de 32 anos, mais do que o 
amor incondicional pela filha 
(hoje com dois anos e meio), 
mas também a vontade de re-
alizar um sonho antigo: o de 
empreender. Foi durante a ges-
tação que descobriu um nicho 
de mercado pouco explorado 
e que, além de trazer renta-
bilidade, poderia levar uma 
mensagem de bem-estar e au-
toestima a mulheres grávidas. 
Thaise lançou, em setembro 
passado, uma marca de linge-
rie adaptada para gestantes: a 
Amari Lingerie.

A empreendedora conta 
que, durante a gravidez, foi 
em busca de lingerie adapta-
da às suas novas necessidades. 
Mas, segundo diz, os produtos 
encontrados no mercado eram 
muito básicos, como se a mu-
lher deixasse de ser feminina 
nesse período. “Acabei com-
prando, mas isso me incomo-
dou muito”, relata. Foi então 
que teve a ideia de criar uma 
marca de lingerie específica 
para grávidas e mulheres que 
acabaram de dar à luz, mas 
que mantivesse a feminilidade.  

A partir daí, com a ajuda do 
Sebrae Goiás, Thaise iniciou 
o processo para a formatação 
de sua marca. Primeiro, reali-
zou pesquisa de mercado com 
96 mulheres que se encaixa-
vam no perfil desenhado para 
a marca. Durante o trabalho, 
confirmou que o desejo delas 
realmente era o de usar, duran-
te a gravidez, peças de lingerie 
parecidas com as que usaram a 
vida inteira: femininas. 

“O diferencial está justa-

M E R C A D O

Fábio Lima

Gestação com autoestima elevada
Empreendedora faz sucesso com marca de lingerie específica para grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz

Thaise Calaça: “O diferencial está no fato de a marca ter sido criada com base no desejo das mulheres, e de ter olhar especial às gestantes”

mente no fato de a marca ter 
sido criada com base no desejo 
das mulheres, e de ter um olhar 
especial para as gestantes. Até 
mesmo o nome, Amari, que 
significa plenitude em japonês, 
foi pensado a partir da pesqui-
sa. Foi um projeto de longa 
gestação (surgiu em abril do 
ano passado) e que, além de 
ter feito pesquisa de mercado, 
participei do seminário Empre-
tec (Sebrae) e fiz MBA em Pro-
cesso Produtivo do Vestuário.”

Thaise ainda fez treinamen-

to para elaboração do plano de 
negócios. O esforço, realizado 
em conjunto com outros pro-
fissionais, resultou em coleção 
com dez looks (conjuntos de 
calcinha e sutiã). Todos ela-
borados por um designer, mas 
com toque da empreendedora. 

As peças, conta a empre-
endedora, são delicadas, con-
fortáveis e trazem uma inova-
ção: as rendas, muito usadas 
em lingeries tradicionais, mas 
que não eram encontradas na 
linha pós-parto, por exemplo. 

“Mais do que oferecer uma 
lingerie feminina, quero levar 
a sensação de bem-estar e ele-
vação da autoestima. O desejo 
de que, quando ao olhar no 
espelho, as gestantes se sin-
tam bem”, diz. Ela ainda foi 
atrás de informação de profis-
sionais de saúde para desen-
volver um design de sutiã que 
protege o seio e evita empe-
dramento do leite.

Thaise abriu a empresa em 
janeiro e lançou a marca no 
mercado em setembro. A mar-

ca é de atacado e, por isso, 
é introduzida em pontos de 
vendas de outros lojistas – em 
lojas de artigos para gestantes 
e de lingerie multimarcas. 

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br
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Fotos: Fábio Lima
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Caixa de ideias 
personalizadas
Jovem empresária investe na Happy Box, empresa de 
peças diferenciadas, lembrancinhas e ideias para festas

O espírito empreendedor 
surgiu cedo na vida de Lu-
ana Dias da Silva Neves, de 
26 anos. Aos seis, descobriu a 
oportunidade de “ganhar di-
nheiro” por meio de atividades 
simples. Fazia massagem nas 
mãos de clientes da mãe, que 
é costureira, e vendia desenhos 
feitos por ela. Na adolescência, 
começou a vender cosméticos 
por catálogo, bombons, sandu-
íche natural e bijuterias. Desde 
então, nunca parou.

Todo esse conjunto de ativi-
dades era o reflexo de um so-
nho: empreender. “O meu ne-
gócio era convencer as pessoas 
a ficarem com os produtos. 
Sempre quis ser empresária e 
conquistar o cliente”, conta. 
Hoje, Luana conseguiu reali-
zar o desejo e montou a Happy 

Box Ideias Criativas, empresa 
que trabalha com caixas per-
sonalizadas, lembrancinhas e 
ideias para festas (aniversários 
temáticos, bodas, chás espe-
ciais: bebê/panela/cozinha).

Antes disso, percorreu um 
longo caminho. Formada em 
Marketing e pós-graduada 
em Marketing Empresarial 
e Gestão de Pessoas, Luana 
trabalhou como empregada até 
reunir recursos para montar 
o próprio negócio. Antes da 
Happy Box, chegou a montar 
empresa de consultoria de 
Marketing, mas, pela falta de 
experiência, imaturidade e 
falta de paixão pela atividade, 
o negócio não deu certo. No 
período, aproveitou para fazer 
cursos no Sebrae Goiás - 
Gestão Financeira, Oficina de 

Luana Dias Neves, 26, se mostra apaixonada pela empresa que montou, a Happy Box: “Trabalho com tanto amor que, às vezes, até esqueço que tenho vida fora daqui”

SERVIÇO

Happy Box Ideias 
Criativas - (62) 3941-8228 
www.happyboxideias.com 
Avenida C-205, Lote 4, Sala 
6, Jardim América, 
Goiânia (GO) 

Marketing e Como Administrar 
sua Empresa.

Foi então que aprendeu a 
fazer caixas para presentear 
amigos. Mas, em um período 
que ficou desempregada, resol-
veu investir na técnica e, já que 
era Natal, fazer caixas para pa-
netone. “Fui atrás de mais op-
ções e técnicas. Fiz curso para 
aprender mais. Arrumei outro 
emprego e fazia as peças nas 
horas vagas. Meu pensamento 
sempre era na Happy Box.” 

Mesmo sem ter a empresa, 
Luana já imaginava como tudo 
seria: cartão, logomarca e pá-
gina nas redes sociais. “O pen-
samento era que aquilo real-
mente iria para frente”, diz. No 
começo, produzia as caixas no 
chão do próprio quarto, com a 
ajuda de uma sobrinha. Depois, 

foi evoluindo, comprou mesa, 
cadeiras e materiais específi-
cos. O negócio foi crescendo 
e ela conseguia, mesmo sem 
estrutura adequada, organizar 
eventos e fazer lembrancinhas, 
o que abriu possibilidades. 

Em janeiro deste ano, após 
sair da última empresa em que 
trabalhou, Luana não viu outro 
caminho que não fosse investir 
na Happy Box. O acerto finan-
ceiro do antigo emprego serviu 
para montar um site, alugar 
uma sala e fazer novos cursos 
de qualificação na área. “Hoje, 
trabalho com tanto amor que, 
às vezes, até esqueço que te-
nho uma vida fora daqui.”

fOCO 
Luana conta que, em pa-

ralelo à atividade na empresa, 

tem o sonho de trabalhar com 
endomarketing – já ministrou 
palestras motivacionais. Mas, 
segundo diz, é preciso ter foco 
no que vai fazer e, atualmen-
te, escolheu priorizar a Happy 
Box. “Estou aproveitando todos 
os cursos que fiz para investir 
em minha empresa. Quem sabe 
daqui a alguns anos não reali-
zo mais um sonho.”
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Oportunidade propicia 
mudança de carreira

Jornalista encontra 
nicho de mercado e 
monta primeiro 
site especializado 
em notícias 
jurídicas de Goiás

Empreendedora Marília Costa e Silva: “Não achava que ia saber vender meu negócio. Mas, hoje, sinto-me realizada em apresentar o portal”

Após trabalhar por mais de 
22 anos como repórter e colu-
nista de jornal impresso, a jor-
nalista Marília Costa e Silva, 
de 45 anos, decidiu dar uma 
guinada na carreira e abrir a 
própria empresa. Ela não tinha 
experiência com negócios, mas 
trazia na bagagem conheci-
mento jornalístico, principal-
mente na área do Judiciário. 
Por isso, a também bacharel 
em Direito decidiu utilizar o 
que aprendeu para montar o 
primeiro site especializado em 
notícias jurídicas de Goiás, o 
Portal Rota Jurídica. 

Marília conta que, mesmo 
sem conhecer muito do mundo 
dos negócios, decidiu arriscar, 
porque não via mais perspec-
tivas de crescimento na profis-
são. Como jornalista, consul-
tava sites nacionais voltados 
para o jurídico, e foi aí que 
percebeu que Goiás não tinha 
muita visibilidade na área e, 
muito menos, um canal espe-
cializado. “Foi aí que encontrei 
meu nicho de mercado. A ideia 
era reunir todas as informa-
ções em um único lugar, além 
de dar destaque às notícias re-
gionais”, relata.

Com força de vontade, pro-
curou ajuda técnica para ela-
borar o site, que entrou em 
atividade em outubro de 2012. 
Marília, que já tinha uma em-
presa aberta (apenas mudou 
a área de atuação), teve de 
aprender sobre o webjornalis-
mo. Mas os desafios estavam 
começando. O próximo passo 
era vender a ideia. Foi aí que 
começou a exercitar seu lado 
empreendedor. 

Fábio Lima

I N T E R N E T

talento para negócIos
A empreendedora Marília 

Costa e Silva não tinha per-
cebido, mas o talento para 
os negócios já fazia parte de 
sua personalidade. Precisou 
apenas despertar a vocação. 
Exemplo é que o site Rota 
Jurídica já entrou no ar com 
dez apoiadores (escritórios 
de advocacia), todos con-
vencidos por ela a apostar 
na ideia. Hoje, pouco mais 
de um ano após a criação do 

Portal, já são 21.    
“Não achava que ia saber 

vender meu negócio. Mas, 
hoje, sinto-me realizada em 
apresentar o Rota Jurídica. É 
um prazer falar o que o site 
pode oferecer”, explica. Marí-
lia acredita que o talento foi 
herdado da mãe, que, apesar 
de nunca ter tido emprego 
formal e pouca escolaridade, 
sempre conseguiu se susten-
tar sozinha, fazendo bicos. 

“Era uma mulher empreen-
dedora.”

Ao longo de pouco mais 
de um ano, o site também 
conquistou espaço para 
divulgação de programa 
de Televisão, voltado ao 
mundo jurídico. E, em no-
vembro, alcançou uma de 
suas principais conquistas: 
segundo lugar no 3º Prêmio 
de Jornalismo da Ordem dos 
Advogados do Brasil (GO). 

Para ela, é o reconhecimento 
do trabalho e a certeza de 
que o empreendimento está 
no caminho certo.  

Portal Rota Jurídica - 
(62) 3286-4159
www.portalrotajuridica.
com.br

SERVIÇO

ASN GOIÁS go.agenciasebrae.com.br
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Alex Malheiros

Financiado com recursos de empresas 
parceiras, empreendimento na zona rural de 
Niquelândia transforma a vida de 15 famílias

Cooperadas, autoridades e empresários na inauguração do Empreendimento Comunitário Sabores da Fazenda, zona rural de Niquelândia

Mulheres aumentam 
renda familiar com 
fábrica de pães

Eliene Ribeiro Spíndola, 
de 32 anos, tem na produ-
ção de pães e bolos atividade 
que ajuda a complementar a 
renda da família. Ela e ou-
tras 14 mulheres trabalham 
na sede da Associação dos 
Produtores Rurais das Regi-
ões de Criminoso e Silveira, 
em Niquelândia (a 377 km de 
Goiânia). Tudo o que é pre-

parado ali é comercializado 
para as escolas da região, mas 
uma novidade fez com que 
Eliene e suas amigas sonhem 
em ir mais longe. Desde 8 de 
novembro, elas passaram a 
contar com estrutura própria 
para panificação. 

O espaço, batizado cari-
nhosamente pelas produtoras 
de Empreendimento Comu-

nitário Sabores da Fazenda, 
possui mais de 100 metros 
quadrados de área e conta 
com freezer, fogão e geladei-
ra, além de um caminhão para 
transporte dos produtos. Elas 
terão também a tranquilidade 
de trabalhar em área planeja-
da, de acordo com as exigên-
cias sanitárias e de segurança.

ExPANSÃO
Eliene diz que a abertura 

da fábrica permite expandir 
a produção. Antes, as coope-
radas trabalhavam median-
te encomenda e os produtos 

eram entregues para consu-
mo imediato. Com a abertura 
do espaço, será possível fazer 
congelados e diversificar a 
oferta. “Os nossos produtos já 
atendem muito bem as escolas 
da região para a merenda das 
crianças, mas, com a fábrica, 
queremos abastecer também 
supermercados, hotéis e ou-
tros estabelecimentos. Espera-
mos aumentar a nossa renda 
e ultrapassar as fronteiras de 
Niquelândia com o nosso tra-
balho”, afirmou.

O presidente da Associa-
ção dos Produtores Rurais 
das Regiões de Criminoso e 
Silveira, Junival Pereira Sal-
gado, acompanhou de perto a 
concretização “de um sonho” 
do qual ele participou, não 
só como líder da entidade, 
mas também como marido e 
cunhado. “Elas estão anima-
das com a fábrica porque en-
xergam a chance de aumentar 
a clientela. A nossa comuni-
dade é muito unida e está feliz 
com essa fábrica. É um projeto 
que foi desejado por todos.”

N I Q u E L Â N D I A

PELO ESTADO

parcerIas

Gerente-geral da 
Unidade Niquelândia 
da Votorantim Metais, 
José Maximino Ferron, 
disse que a empresa 
tem forte presença em 
vários tipos de inicia-
tivas que beneficiam a 
população. “Mostramos, 
mais uma vez, o nosso 
comprometimento em 
participar do desenvol-
vimento das comunida-
des locais.”

A obra foi viabilizada 
com o apoio do Progra-
ma ReDes para Desen-
volvimento Sustentável, 
parceria entre o Banco 
Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e 
Social (BNDES), Instituto 
Votorantim e Votoran-
tim Metais. O Sebrae 
Goiás também foi um 
dos parceiros da iniciati-
va, oferecendo  132 ho-
ras/aula de consultoria 
por meio do Programa 
Sebraetec.

Segundo Carolina 
Jongh, coordenadora 
do Programa ReDes, 
mesmo após a inaugu-
ração, o projeto con-
tinua a receber apoio 
técnico e em gestão. O 
programa apoia pro-
jetos tanto em infra-
estrutura quanto em 
processo produtivo e 
comercialização. “Com a 
inauguração da fábri-
ca, o desafio é acessar 
novos mercados para 
ampliar as vendas. Para 
auxiliar nessa nova eta-
pa, um consultor virá, 
semanalmente, para 
identificar as demandas 
e o que precisa ser me-
lhorado”, explicou. 
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Após aposentar colher de pedreiro, agricultor alcança sucesso com plantio de hortaliças orgânicas

As mesmas mãos que pas-
saram anos calejadas por conta 
do serviço como pedreiro ago-
ra cuidam de hortaliças produ-
zidas sem o uso de agrotóxi-
cos no terreno da família, na 
Chácara Santa Cruz, em Posse 
(a 540 km de Goiânia). Há seis 
anos, João da Cruz de Sousa 
Filho, de 54 anos, decidiu apo-
sentar a colher de pedreiro e 
começou o plantio de couve, 
alface, jiló e cheiro verde. Ven-
de na porta de casa mesmo, 
pelo preço médio de R$ 1,50 
a peça. Para os clientes mais 
antigos, entrega em domicílio. 
Quando a produção está em 
alta, ele também negocia os 
produtos com donos de super-
mercado da cidade.

“Tivemos a ideia porque já 
tínhamos a terra. Ou seja, era 
meio caminho andado para 
o cultivo de orgânicos”, afir-
ma Magna da Silva Sousa, de 
30 anos, filha e braço direito 
do pai desde o início do ano, 
quando começou a ficar pró-
xima do negócio. Parte da pro-
dução é plantada em estufa, o 
que garante, segundo Magna, 
maior proteção às hortaliças, 
principalmente em época de 
chuva. “No período chuvoso, a 
procura é maior, pois a maioria 
dos nossos concorrentes  não 
possui estufa”, justifica. 

Enquanto a equipe de re-
portagem esteve na chácara, 
na manhã do dia 31 de outu-
bro, o telefone celular de seu 
João tocava com frequência. 
Eram fregueses atrás de produ-
tos. “O que eu produzo, con-
sigo vender. Graças a Deus. 
Tenho clientes fiéis aqui na 
cidade”, afirma João da Cruz.

DIfERENCIAL
No lugar de agrotóxico, pai 

e filha usam molho de pimen-
ta, açúcar ou até mesmo deter-
gente neutro para combater as 
pragas. Assim, segundo eles, 
garantem maior qualidade na 
hortaliça. Colher, aliás, é outro 

Pedreiro põe a mão na horta

diferencial para conquistar e 
fidelizar a clientela da região. 
“Venha você mesmo colher a 
folha que quer levar pra casa”, 
resume o slogan no cartão que 
os agricultores entregam aos 
novos clientes. 

Desde julho, a família resol-
veu apostar em outra iniciati-
va. Todo domingo, vende fran-
go assado, acompanhado de 
farofa. Negociam, em média, 
20 unidades. “Como domin-
go meus irmãos e minha mãe 
estão de folga, todos ajudam. 
É bom que a pessoa compra o 
frango e também escolhe as fo-
lhas para a salada”, diz Magna. 

técnIcas de vendas

Plantação de alface orgânica 
na horta de João da Cruz

João da Cruz mostra horta orgânica em Posse: “O que eu produzo, consigo vender. Graças a Deus. Tenho clientes fiéis aqui na cidade”

PELO ESTADO

Estimulada pelo bom 
momento nos negócios da 
família, Magna Sousa pro-
curou o Sebrae Goiás para 
participar do curso “Técni-
cas de Vendas”, realizado 
em Posse. “Às vezes, temos 
um produto de qualidade, 
mas não sabemos a melhor 
forma de trabalhar e nego-
ciar”, diz ela. Com carga 
horária de 15 horas, o curso 
foi ministrado pela instru-
tora e consultora do Sebrae 

do Distrito Federal, profes-
sora Isabel Cristina Silva. 

Entre outros assuntos, 
o curso abordou técnicas 
de atendimento ao públi-
co, manter vínculos e con-
quistar e manter clientes 
no comércio, indústria e 
na prestação de servi-
ços. “Quem trabalha com 
vendas precisa dominar 
o produto e se tornar um 
consultor do seu cliente”, 
explica Isabel. 

Fotos: Silvio Simões
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Empreendedor Welmison dos Santos: “Com o passar do tempo, atendendo sugestões dos próprios clientes, nosso negócio se expandiu”

Empreendedor inicia empresa no ramo automotivo com dinheiro economizado desde a juventude

De encarregado de depar-
tamento de pessoal em uma 
usina hidroelétrica a proprie-
tário de um centro automoti-
vo às margens da BR-020, em 
Alvorada do Norte (a 460 km 
de Goiânia). A vida do micro-
empresário Welmison Bispo 
dos Santos, de 31 anos, mu-
dou radicalmente nos últimos 
sete anos. Ele estava entre os 
presentes no seminário “Com-
petitividade e inovação de 
mercado: criando o seu dife-
rencial”, realizado pelo Sebrae 

Poupança transforma sonho 
de negócio em realidade

Silvio Simões

A L V O R A D A  D O  N O R T E

Goiás, no dia 29 de outubro, 
no Centro Cultural Professor 
José Fernandes de Moura. 

Welmison conta que, desde 
muito jovem, tinha um sonho 
constante: ser dono do próprio 
negócio. Após anos fazendo 
economia, ele decidiu, ao lado 
do cunhado, abrir a União 
Pneus. Inicialmente, cada um 
dos sócios entrou com 50% 
do investimento. “Começamos 
apenas com o serviço de ven-
da de pneus e câmaras de ar. 
Com o passar do tempo, aten-

dendo sugestões dos próprios 
clientes, nosso negócio se 
expandiu”, afirma. Há quatro 
anos, a União Pneus passou 
a fazer serviços de mecânica 
em geral, como troca de óleo e 
alinhamento e balanceamento 
de pneus, entre outros. 

Ano passado, ele comprou 
a parte do sócio e passou a 
tocar o negócio sozinho. O 
microempreendedor também 
montou um lava a jato, que 
atualmente está arrendado e 
funciona no mesmo prédio, 

ao lado da oficina. “A maior 
dificuldade pra quem abre a 
própria empresa em uma ci-
dade pequena é na hora de 
contratar. Quase não existe 
mão de obra especializada. 
Meus dois mecânicos, por 
exemplo, vieram de outras ci-
dades”, justifica. Ele garante 
que a maior parte da clientela 
é formada por motoristas que 
trafegam pela rodovia federal. 
“Pelo menos 80% são pessoas 
que só estão de passagem pelo 
município”, calcula.

conhecIMento

PELO ESTADO

O microempresário 
Welmison Bispo dos 
Santos, de 31 anos, 
espera, em breve, 
conseguir aumentar 
a opção de serviços 
da loja União Pneus, 
especializada em serviços 
mecânicos. Para tanto, 
segundo ele, o Sebrae 
Goiás é um aliado para 
o seu desenvolvimento. 
“Tenho o costume 
de acompanhar as 
iniciativas do Sebrae 
Goiás em Alvorada do 
Norte. É uma forma de 
adquirir conhecimento. 
Gosto de participar desse 
tipo de evento, pois nos 
incentiva a querer crescer 
como empresário”, 
explica.
Para o professor e 
especialista em Gestão 
e Recursos Humanos 
Gilclér Regina, 
palestrante do seminário 
em Alvorada do Norte 
pelo Sebrae Goiás, o 
bom empreendedor é 
aquele que consegue 
transformar uma 
oportunidade em 
resultado. 
“Precisamos entender 
que a oportunidade 
é astuta. Ela costuma 
entrar pela porta dos 
fundos e temos de 
estar preparados para 
aproveitá-la”, alerta. 
O especialista classifica as 
pessoas em três grupos: 
sonhadores, destruidores 
ou criadores de sonhos. 
“A maioria das pessoas 
sabe o que fazer e como 
fazer, mas simplesmente 
não tomam a iniciativa 
de começar a realizar”.
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Supermercado Verônica, em Ipameri: empreendimento é um dos mais movimentados do município

Empresário Bartolomeu Honório Nascimento cumprimenta o palestrante Julio Cesar França Franco

Bartolomeu: “Estamos sempre à procura de capacitação para aumentar e prosperar nossa empresa”

Gleziene Alves, do Miss Bella Cabeleireiros, participou da discussão

I P A M E R I

Receita do 
sucesso é o 
conhecimento
Empresário e presidente da Associação 
Comercial da cidade motiva colegas ao contar 
história de crescimento do próprio negócio

O exemplo do empresário e 
presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Ipameri 
(Aciipa), Bartolomeu Honório 
Nascimento, serviu de inspi-
ração para empreendedores 
do município, a 188 km de 
Goiânia (GO). Ao lado do pa-
lestrante Julio Cesar França 
Franco, do Sebrae Goiás, ele 
contou um pouco de sua his-
tória, durante evento do Ciclo 
de Seminários (programa Ho-
rizontes para Gestão).

Proprietário do Supermer-
cado Verônica, Bartolomeu é 
um dos maiores casos de su-
cesso da região. Ele iniciou o 
negócio 33 anos atrás, ao lado 
do irmão, de maneira basta-
te humilde. Passou por altos 
e baixos, reformulações, mas 
nunca parou de crescer. Se-
gundo ele, o segredo de estar 
“vivo” no mercado e continu-
ar expandindo para atender 
melhor o cliente é a busca in-
cessante pelo conhecimento. 

“No início, eu ia a Goiânia 
para me capacitar com o Se-
brae. Depois, passei a me des-
locar até Caldas Novas. Agora, 
vamos à regional de Catalão. 
Estamos sempre à procura de 
capacitação e orientação so-
bre como aumentar e pros-
perar nossa empresa”, relata 

o empreendedor, que é pós-
-graduado em Administração 
de Empresas.

Bartolomeu destaca ainda 
que o aprendizado na parte 
de gestão de caixa foi a maior 
contribuição do Sebrae Goiás 
para o desenvolvimento do 
Supermercado Verônica. “Em 
um curso de Gestão Finan-
ceira, aprendemos a não ver 
a empresa como extensão de 
casa. Como o supermercado é 
formado por muitos familia-
res, era fácil vê-lo como sendo 
de todos. Hoje, não. Ainda te-
mos muitos parentes no negó-
cio, mas todos têm o mesmo 
comprometimento dos demais 
funcionários. Afinal, possuí-
mos um universo de 100 cola-
boradores”, conta.

REfLExÃO
Julio Cesar França Fran-

co, especialista em temáti-
cas como liderança, vendas e 
motivação, propôs, durante a 
palestra, reflexão acerca das 
oportunidades e do lado hu-
mano de trabalhar com gestão 
e empreendedorismo. “Hoje 
as pessoas estão muito foca-
das no ter. É preciso chamar a 
atenção delas para o ser, sobre 
como utilizar suas capacida-
des e conhecimento”, diz.

Fotos: Fernando Leite

PELO ESTADO
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Empreendedor voando longe
Parceria capacita 
emigrantes e 
familiares para 
gestão empresarial

Os emigrantes ‘Paulino’ e 
‘Mércia’ (nomes fictícios) que-
rem voltar para sua terra natal 
e montar negócios em Itum-
biara, cidade ao Sul de Goiás (a 
200 km de Goiânia). Casados, 
vivem há 10 anos em Austin, 
capital do Estado do Texas, 
nos Estados Unidos. O marido 
é marceneiro e a mulher presta 
serviços de faxina. “Estamos 
juntando economias, que po-
dem ser investidas nas empre-
sas”, explica ‘Paulino’.

Em situação irregular nos 
EUA, o casal nunca voltou a 
Itumbiara, nem mesmo para 
visitar familiares. “Poderí-
amos ser impedidos de en-
trar, novamente, em Austin, 
desfazendo nosso projeto de 
reunir recursos para realizar 
nosso sonho empreendedor”, 
considera ‘Mércia’.

‘Paulino’ e ‘Mércia’ fazem 
parte da comunidade brasilei-
ra em Austin, estimada em sete 
mil habitantes (70% irregular). 
Os emigrantes são basicamen-
te de Goiânia, Anápolis, Itum-
biara, Piracanjuba, Porangatu, 
Brasília (DF), Vitória (ES), Rio 
de Janeiro (RJ), Recife (PE), 
Itabuna (BA), João Pessoa 
(PB), Salvador (BA) e São Pau-
lo (SP). Entre os motivos que 
os levaram à cidade, destaque 
para atividades na construção 
civil, serviços de limpeza, mo-
velaria e colocação técnica em 
grandes empreendimentos.

A intenção de ‘Paulino’ e 
‘Mércia’ é compartilhada por 
outros goianos que vivem nos 
EUA. O pintor goianiense ‘Ta-

deu’ (também nome fictício) se 
mudou para São Francisco, na 
Califórnia, faz 25 anos, mas ja-
mais abandonou vínculos com 
sua pátria. Mas lembra conhe-
cer pessoas que trabalharam 
nos EUA, retornaram ao Bra-
sil e investiram economias em 
negócios, que fracassaram.

MISSÃO AMéRICA
Tadeu’ contou sua história 

de vida numa reunião do Pro-
jeto Andorinhas – Migrante 
Empreendedor, realizada em 
São Francisco, em setembro, 
reunindo aproximadamente 
100 pessoas (90% de Goiás). 

O encontro integrou progra-
mação nos EUA para estímulo 
empreendedor aos goianos.

A parceria é do Governo 
de Goiás, Sebrae Goiás, Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), Ministério das Rela-
ções Exteriores, Secretaria de 
Assuntos Internacionais de 
Goiás e Banco do Brasil.

As cidades de Atlanta 
(capital da Geórgia) e Dallas 
(Texas) também fizeram parte 
das visitas feitas por dirigen-
tes do projeto que, segundo 
o superintendente do Sebrae 
Goiás, Manoel Xavier Ferrei-
ra Filho, beneficia um capi-

Fotos: Divulgação

P R O G R A M A  A N D O R I N h A S 

Palestra de Camilla Carvalho, do Sebrae, para emigrantes em Dallas

Emigrantes brasileiros recebem ajuda para investimento de recursos

tal extraordinário, que pode 
ajudar no economia goiana. 
“Nada mais justo, então, uma 
ação específica de capacita-
ção para quem tanto colabora 
com nosso crescimento.”

Manoel Xavier lembra a 
participação do Sebrae Goiás 
no Andorinhas, com o propó-
sito de promover condições 
de trabalho e acesso às linhas 
de crédito para os emigran-
tes. “Não só para quem dei-
xou o país, mas também para 
seus familiares, que, muitas 
vezes, recebem os recursos 
oriundos do exterior.”

Segundo o superintenden-
te, o Sebrae Goiás vai dispo-
nibilizar suas ferramentas de 
capacitação, como técnicas de 
abertura de empresa, linhas de 
crédito, planejamento, infor-
mações tributárias e tudo so-
bre o negócio que o emigrante 
pretende abrir, como cursos 
presenciais, para os familia-
res, e a distância, para quem 
vive fora do Brasil.

Para a missão nos 
EUA, o Sebrae Goiás 
foi representado pela 
gerente da Unidade de 
Inovação e Competiti-
vidade, Elaine Maria de 
Moura, e Camilla Carva-
lho, gerente de Estraté-
gias da entidade, que 
proferiu palestra sobre 
indicadores da impor-
tância dos pequenos 
negócios em Goiás. 

Segundo Elaine, o 
Sebrae Goiás atua na 
preparação das pessoas 
enquanto empreen-
dedores e gestores de 
seus negócios. Para isso, 
juntamente com a Secre-
taria de Assuntos Inter-
nacionais do Estado, está 
sendo feito levantamen-
to das cidades goianas 
com mais emigrantes. 

preparação
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MEIO AMBIENTE

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

O Sebrae Goiás realizou, 
pelo Sistema Sebrae, a primei-
ra compensação de impactos 
ambientais por meio de cré-
ditos de carbono. A iniciativa, 
em parceria com a empresa 
Neutralize Carbono, de São 
Paulo (SP), resultou na neu-
tralização de 3.413 toneladas 
de gases do efeito estufa emi-
tidos durante o 1° Seminário 
de Apicultura do Cerrado, de 
7 a 9 de novembro.

Consultora do Sebrae Goi-
ás, Helen Camargo explica que 
estar alinhado com discussões 

sobre meio ambiente foi um 
fator importante para que, 
ainda no planejamento do Se-
minário, o interesse em ameni-
zar os impactos causados pela 
sua realização se transformas-
se em ações práticas. “Essa foi 
uma forma de exercitar parte 
dos debates ocorridos durante 
o Seminário.” 

Normalmente, as empre-
sas fazem essa compensação 
por meio do plantio de árvo-
res, porém, o tempo necessário 
para receber o retorno é longo. 
“Plantar árvores traz benefí-

cios ao meio ambiente, mas 
não sequestra o carbono no 
tempo que desejamos”, afir-
ma o gerente de Negócios da 
Neutralize Carbono, Henrique 
Manoel Riani Mendes. 

CáLCULO
Para o Seminário de Api-

cultura, em Goiânia (GO), 
foram calculadas estimati-
vas do consumo de energia, 
locomoção dos palestrantes, 
expositores e geração de re-
síduos, dentre outros aspectos 
ambientais. A Neutralize Car-

bono, credenciada pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), recebeu os dados sobre 
os impactos, tabulou e viabi-
lizou formas de compensação.

 O Sebrae Goiás, a partir de 
então, passa a apoiar um pro-
jeto da Neutralize realizado 
em fazendas no Sul do país. 
Nesse projeto, há geração de 
energia elétrica por meio de 
biodigestores. “Investir em 
créditos de carbono para neu-
tralizar emissões de gases ga-
rante uma contribuição real 
e mensurável no combate ao 

aquecimento global”, revela 
Henrique Mendes. 

Daniela Caixeta, gestora 
do Sebrae Goiás e uma das 
responsáveis pela organiza-
ção do Seminário, lembrou o 
compromisso da instituição 
de levar inovação a todas as 
áreas, principalmente na sus-
tentabilidade. “Precisamos de 
ações não só no presente, de 
capacitação aos empreende-
dores do campo e da cidade, 
mas também de futuro, de dei-
xar um mundo melhor para as 
próximas gerações.”

Iniciativa resulta na neutralização de 3,4 mil toneladas de gases do efeito estufa emitidos durante Seminário de Apicultura

feira inova com crédito de carbono

Geração de energia por 
meio de biodigestores gera 
contribuição real ao meio 
ambiente e combate o 
aquecimento global

Divulgação
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prêMIos de até r$ 30 MIl

Prêmio Sebrae de Jornalismo 
abre inscrições
Iniciativa reconhece as 
melhores reportagens 
veiculadas em 
2013 com foco nos 
pequenos negócios 

Estão abertas as inscrições 
para a sexta edição do Prê-
mio Sebrae de Jornalismo, 
que vai premiar as melhores 
matérias veiculadas em 2013 
com temática voltada para 
os pequenos negócios. Serão 
reconhecidos trabalhos de 
jornalistas, fotógrafos e cine-
grafistas de todo o país, além 
de um prêmio especial para 
prestigiar um profissional da 
imprensa brasileira com o tí-
tulo de Jornalista Parceiro do 
Empreendedor.

Na etapa estadual, as ins-
crições podem ser feitas até 
13 de fevereiro. Em maio, se-
rão revelados os vencedores 
de cada categoria que dispu-
tarão a fase nacional, quan-
do a premiação pode alcan-
çar até R$ 30 mil.

Nesta edição, a estrutura 
do prêmio foi atualizada, o 
número de categorias amplia-
do e reajustado o valor das 
premiações. Estão na disputa 
matérias que abordam os se-
guintes temas: Fomento ao 
Empreendedorismo, Coopera-
ção, Encadeamento Produtivo, 
Gestão, Inovação e Competi-
tividade, Inclusão Produtiva, 
Sustentabilidade, Políticas 
Públicas e Legislação.

Cada profissional poderá 
concorrer com, no máximo, 
três trabalhos por categoria. 

No entanto, não há limite de inscrições 
por veículo. A inscrição e o upload dos 
trabalhos são feitos no site www.pre-
miosebraedejornalismo.com.br. Nas ca-
tegorias de Telejornalismo e Reportagem 
Cinematográfica, as cópias das matérias 
devem ser enviadas via Correios para a 
sede da revista Imprensa. O regulamento 
do concurso está no site www.premiose-
braedejornalismo.com.br/6edicao/home.
asp e tem mais informações.

São seis categorias e duas premiações 
especiais para reconhecer as reportagens 
publicadas no período de 1º de janeiro de 
2013 a 31 de dezembro de 2013.

S E X T A  E D I Ç Ã O

COMuNICAÇÃO

Categorias principais - R$ 15 mil
• Prêmio Sebrae de Jornalismo 

Impresso
• Prêmio Sebrae de Radiojornalismo
• Prêmio Sebrae de Telejornalismo
• Prêmio Sebrae de Webjornalismo
• Prêmio Sebrae de Fotojornalismo
• Prêmio Sebrae de Reportagem 

Cinematográfica

Prêmios especiais - R$ 15 mil
• Grande Prêmio Sebrae de Jorna-

lismo – para a melhor matéria entre 
todas as premiadas nas seis categorias. 
Prêmio de R$ 15 mil será acumulado 
com o prêmio recebido como vence-
dor de sua categoria.

• Jornalista Parceiro do Empreende-
dor – para o profissional que, em 2013, 
se destacou na cobertura de assuntos 
de interesse e orientação aos micro e 
pequenos empreendedores no país. 
Para essa categoria não é possível se 
inscrever. A escolha do Jornalista Par-

ceiro do Empreendedor será feita 
a partir das indicações feitas pelo 
Sebrae Nacional e dos Estados.

Acompanhe o calendá-
rio do Prêmio Sebrae de 
Jornalismo:

De 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2013 – Período 
de veiculação das matérias que 
concorrem ao prêmio

De 13 de novembro de 
2013 a 13 de fevereiro de 2014 
– Inscrições nas etapas estaduais, 
indicação de matérias e indicações de 
Jornalista Parceiro do Empreendedor

Maio de 2014 – Divulgação dos 
vencedores estaduais

Junho de 2014 – Divulgação dos 
finalistas da categoria “Jornalista Par-
ceiro do Empreendedor”

Agosto de 2014 – Evento de pre-
miação nacional



Como inovar?

fornecedores?

Concorrência?

Calma.

Acesse o portal
de educação A distância 
do sebrae.

E o melhor de tudo: é grátis.
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REGIONAIS SEBRAE

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

REGIONAL NOROESTE

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

REGIONAL SUDOESTE

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

REGIONAL SUL

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

REGIONAL NORDESTE

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

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

  Ceres e Rialma: (62) 3307-3862
  Cristalina: (61) 3612-5049
  Formosa: (61) 3981-1066
  Goiatuba: (64) 3495-0103
  Inhumas: (62) 3511-1616
  Itaberaí: (62) 3375-3519
  Jaraguá: (62) 3326-5948
  Morrinhos: (64) 3417-2123

  Niquelândia: (62) 3354-1924
  Palmeiras de Goiás:

 (64) 3571-3140
  Pirenópolis: (62) 3331-3500
  Pires do Rio: (64) 3461-4048
  Planaltina: (61) 3637-8841
  Quirinópolis: (64) 3651-8830 
  Rubiataba: (62) 3325-1096
  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




