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minha primeira empresa cadeia fortalecida
Mais de 1,7 mil empreendedores goianos 
passaram pelo curso Plano de Negócios 
para Empreendedores (PNE), que facilita 
obtenção de empréstimo.

Após capacitação, jovens conseguem 
aumentar as oportunidades de negócios 
de forma sustentável, tornando possível e 
viável a formalização da primeira empresa.

Cadeia produtiva da construção civil na 
Grande Goiânia passará por diagnóstico 
organizacional, capacitação gerencial 
e consultorias tecnológicas.

de empregado a empregador

  Página 17

Proprietário de três ópticas, João Batista conta 
como transformou a primeira oportunidade de 
emprego em carreira e negócio próprio.

tempero familiar

  Página  22

Empreendedora do município de Mineiros 
transforma condimento de sucesso, criado pelo 
avô, em oportunidade rentável.

sucesso dos ‘verdes’

  Página 26

Debike Courier, delivery de bicicleta, desperta 
o interesse de empresas que se preocupam com 
questões ambientais e expande negócios.
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Clemente Ferreira deixou emprego de garçom 
para montar o próprio negócio, a Stillus 
Eventos Buffet. Ano passado, alterou o registro 

jurídico, passando de microempreendedor 
individual para microempresa. Teve de esperar 
60 dias pelo novo documento. No entanto, 

com a entrada em funcionamento do sistema 
Redesim, o registro poderá ser feito em apenas 
cinco dias.

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

Páginas 14, 15 e 16

facilidade 
para 
crescer
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INDICADORES 

NESTA EDIÇÃO

ufir (fevereiro)
r$ 1,0641

tJlp 
5%

selic
10,5% (anual)

salário mínimo 
r$ 724,00

salário família 
até r$ 646,55 - > r$ 33,16

de 646,55 até r$ 971,78 - > r$ 23,36

tabela ir 
pessoa física – até r$ 1.787,77 - > isento
de r$ 1.787,78 até r$ 2.679,29 - > 7,5%

de 2.679,30 até 3.572,43 - > 15%
de 3.572,43 até r$ 4.463,81 - > 22,5%

acima de r$ 4.463,81 - > 27,5%

pessoa Jurídica
15% sobre o lucro real

reaJuste de aluguel 
fator de reajuste - > 1,0566 (fevereiro)

inflação 
ipca (acumulada 12 meses): 5,59%  

ipc (segplan-go) (acumulada 12 meses): 5,74%

poupança
12 meses - > 6,36%

8

19 Por meio do Empretec, empresária aprende 
importância da capacitação para se 
manter no mercado

Programa No Campo leva melhoria 
às áreas de gestão, comercialização,  
associativismo e liderança

10 Agentes Locais de Inovação devem 
beneficiar cerca de 2,5 mil empresas de 
pequeno porte em Goiás até 2015

13 Projeto Circuito Turístico Sul-Sudoeste 
Goiano vai explorar atividades diversas em 
Quirinópolis, São Simão e Lagoa Santa

24 80% dos empresários da pequena empresa 
pretendem reduzir custos operacionais e 
qualificar trabalhadores, diz sondagem

23

18

Empreendedor 
aproveita 

oportunidades 
abertas com 

crescimento rápido 
de Campos Belos 

para prosperar 

Empresa Agite 
Kids produz festas 

personalizadas 
e transforma 

aniversários em 
momentos únicos 

e especiais
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conhecimento para superar desafios

Desde julho de 2009, quan-
do entrou em vigor a Lei Com-
plementar nº 128/2008, que 
instituiu a figura do microem-
preendedor individual (MEI), 
a história de milhões de bra-
sileiros mudou radicalmente. 
Empreendedores que até então 
viviam à margem dos direitos 
trabalhistas conseguiram aces-
so, com custos reduzidos, à 
aposentadoria, auxílio-mater-
nidade e auxílio-doença, den-
tre outros benefícios.

Uma transformação que fa-
voreceu não somente o traba-
lhador do campo ou da cidade, 
mas também o poder público. 
A emissão de nota fiscal por 
parte do MEI contribui para 
melhorar as contas de Estados 

e municípios, mas também for-
maliza um pequeno negócio e 
proporciona ao empreendedor 
ter visão profissional de sua 
atividade. É um sistema no qual 
todos ganham, sem exceção.

Hoje, segundo dados do 
Sebrae, já são 3,6 milhões de 
MEIs no Brasil. Até o final do 
ano, segundo projeções, o país 
terá mais de 4 milhões de MEIs, 
devidamente registrados. Em 
Goiás, os trabalhadores for-
malizados nessa categoria so-
mam pouco mais de 135 mil, 
ocupando a sétima posição no 
ranking entre Estados. Número 
que cresce 30% anualmente.

No entanto, esse crescimen-
to precisa ser sustentado. Com 
mais trabalhadores legalmente 

registrados concorrendo entre 
si, é preciso qualificar a gestão 
empresarial para que os peque-
nos consigam longevidade de 
seus negócios. Conhecimento é 
o segredo do sucesso de qual-
quer atividade.

As Oficinas SEI são capaci-
tações específicas para o MEI. 
Os instrutores utilizam lin-
guagem simples para falar de 
gestão de negócios, como pla-
nejamento, compras, vendas e 
controle financeiro. Com esse 
conhecimento, aliado às habili-
dades naturais de quem monta 
o próprio negócio, os empreen-
dedores ganham suporte para 
subir de categoria, se transfor-
marem em micro, pequenos ou 
grandes empresários.

O ano de 2014 promete ser 
complicado para a economia. 
A inflação deve continuar em 
alta (na casa dos 6%) no Bra-
sil, com elevação do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) em torno 
dos 2%. É um crescimento 
muito pequeno para um país 
que precisa expandir, se de-
senvolver e aumentar o nú-
mero de pessoas integradas ao 
mercado consumidor.

No entanto, existe uma 
classe de brasileiros que pa-
rece viver à margem de crises 
econômicas, alta do dólar e 
inflação. São os empresários 
de pequenos negócios, que 
crescem, ano a ano, com taxas 
acima da média nacional. Em 
Goiás, são pelo menos 200 mil 

micro e pequenas empresas de-
vidamente registradas e outros 
135 mil microempreendedores 
individuais.

Essa massa de empreende-
dores é responsável, em boa 
parte, pelo contínuo cresci-
mento do PIB brasileiro. São 
eles também que geram, men-
salmente, 70% dos empregos 
formais no país. Mas, nem por 
isso, podem deitar em berço 
esplêndido. A concorrência 
deve se acirrar ainda mais. 
Quem tiver o melhor produ-
to, agregado à pontualidade 
na entrega e preço, vai sair na 
frente, com toda certeza.

Por isso, é tão importante 
que o empreendedor conheça 
bem o seu negócio. Esse é o 

ponto principal para se alcan-
çar o sucesso, mas não é o úni-
co. É necessário, ainda, enten-
der de economia, com visões 
de curto, médio e longo prazo. 
Não precisa ser um expert no 
assunto, mas ter atenção re-
dobrada às questões cruciais 
como taxa de juros, inflação e 
crescimento.

E o Sebrae Goiás, cuja es-
sência está na qualificação 
da gestão de MPE, se man-
tém cada vez mais próximo 
do empreendedor ou de quem 
sonha em abrir o primei-
ro negócio. As portas estão 
abertas. O conhecimento faz 
superar dificuldades, facilita 
a inovação e encurta a dis-
tância para o sucesso.

Manoel Xavier 
Ferreira Filho, diretor-

superintendente do 
Sebrae Goiás 

Marcelo Baiocchi 
Carneiro, presidente do 

Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás
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“o agronegócio salvou 
o brasil das crises”

Jornal Sebrae - Qual informação eco-
nômica é fundamental para o empreende-
dor da micro e pequena empresa?

Sardenberg - Primeira coisa ele tem 
de saber do negócio dele. Esse é o pon-
to principal. Deve ter também uma visão 
mais ou menos ampla da economia. Saber 
tendências. Não precisa muitos detalhes. 
Mas eu acho, por exemplo, que, para os 
negócios, sejam pequenos ou grandes, é 
importante saber se vai ter inflação ou 
não vai ter inflação, se tem tendência de 

alta ou de queda; se os juros vão ser mais 
altos ou mais baixos. A expectativa que 
os juros vão cair, por exemplo, pode ser 
um bom momento para fazer investimen-
to, ou esperar um crediário mais barato lá 
na frente. Ter noção do dólar, todo mun-
do quer saber se é pra cima ou pra baixo. 
Acho que são esses os dados fundamen-
tais e pontos importantes da economia 
que a pessoa deve se preocupar em saber. 
Suponhamos que o país esteja caminhan-
do para uma recessão, como a Argenti-

na.  Não se abre um negócio na Argentina 
nesse momento.

 
A economia pode ser influenciada em 

2014 por dois grandes eventos: a Copa do 
Mundo e eleições. O que se pode esperar?

Sardenberg  - Ano de eleição a gente 
conhece. O que costuma acontecer é um 
maior gasto público no primeiro semes-
tre. Porque há um determinado período no 
qual há limitação de gasto público perto 
das eleições. A atividade de governo aque-

C A R L O S  S A R D E N b E R g

ENTREVISTA

Um dos comentaristas econômicos mais influentes do país na atualidade, Carlos Alberto Sardenberg, em visita a Goiânia (GO), elogiou o de-

sempenho do agronegócio no Estado. Para ele, o Brasil só não foi afetado pelas recentes crises econômicas mundiais graças ao desempenho do 

campo. “Eu diria, com toda certeza e sem medo de errar, que o agronegócio salvou o Brasil. O agronegócio foi capaz de entregar produtos a preço 

bom e ganhou mercados. E isso fez com que as regiões onde ele está mais instalado tivessem desenvolvimento extraordinário. Claramente, é o 

caso do Centro-Oeste e de Goiás. Além de ter a agropecuária, teve a industrialização. Um agronegócio com muita tecnologia, que traz negócio e 

desenvolvimento para a região.” Sardenberg esteve na capital para ministrar palestra pelo Sebrae Goiás. 

Fotos: Edmar Wellington
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C A R L O S  S A R D E N b E R g

portes, viagens internacionais, 
remessas de lucros, fazendo 
todas essas transações, o Bra-
sil tem déficit com alta muito 
expressiva. Esse déficit passou 
de 3% do PIB (o nível de pru-
dência é considerado 3). Aí o 
governo diz que tem reservas 
bastante elevadas. É verdade. 
As reservas são equivalentes 
ao tamanho da dívida, até um 
pouco maior. Mas o fato é que 
as contas externas pioraram, 
o déficit piorou, a exportação 
caiu, o saldo comercial caiu. Te-
mos uma piora nas contas pú-
blicas, nas contas externas, na 
inflação. E juntando isso tudo, 
dá um crescimento pequeno.

Em relação ao consumo. O 
senhor acha que vai continuar 
influenciando no crescimento 
econômico?

Sardenberg – É cada vez 
menos. O consumo na virada 
da crise crescia 10% ao ano e 
foi para 8%, 5%, 4%, 3%. Ain-
da tem um crescimento, mas é 
vegetativo. Não vai haver uma 
queda do consumo, não é que 
as pessoas estão comprando 
menos, estão comprando um 
pouco mais, mas é apenas um 
pouco mais. 

Pesquisa do Sebrae aponta 
que os pequenos e médios em-
presários goianos estão muito 
otimistas em relação a 2014. O 
senhor acha que essa expecta-
tiva pode se concretizar? 

Sardenberg - O crescimen-
to geral (agregado) do País é 
baixo. Estamos crescendo 2% 
ao ano, isso é pouco para um 
País como o Brasil. Mas es-
ses 2% é o PIB agregado. Tem 
setor crescendo 10%, e outro 
que a -5%, aí dá 2% na mé-
dia. Então, depende muito do 
setor. Mas o ritmo do Brasil é 
bem moderado. Há setores que 
vão melhor e outros não. Na 
área de serviços e comércio 
varejista, tem muita coisa que 
pode ficar de pé.

ce a economia. Quanto à Copa, 
aí já é uma coisa mais contro-
versa, porque, certamente, há 
negócios, turismo, hotelaria e 
restaurantes. Todos têm opor-
tunidades maiores. Mas tenho 
visto também empresário di-
zer que vai ter muito feriado 
e vai parar. Esse ano já tem o 
Carnaval atrasado. Fica difícil 
especular. Mas você tem mo-
vimento em favor da atividade 
econômica, que é a Copa, e um 
contra, os feriados. Tem de ver 
como vai se balancear isso.

Há algum tempo o PIB goia-
no tem sido destaque, mesmo 
com as crises internacionais 
recentes. Como é visto o Estado 
e o Centro-Oeste pelos especia-
listas que o senhor conversa?

Sardenberg - Riqueza. 
Esse é um fenômeno impor-
tante no Brasil nos últimos 
anos, que é basicamente o 
desenvolvimento do agrone-
gócio. Eu diria, com toda cer-
teza e sem medo de errar, que 
o agronegócio salvou o Brasil. 

Especialmente uma combina-
ção de sorte e competência. 
Sorte, porque o mundo cres-
ceu muito no final dos anos 
90 e começo dos anos 2000. 
Muito expressivo e muito 
forte, em particular, da Chi-
na. Isso aumentou e muito a 
demanda por alimentos e mi-
nérios. Enfim, uma série de 
produtos nos quais o Brasil se 
mostrou competente. Muito 
especialmente o agronegócio, 
que foi capaz de entregar pro-
dutos a preço bom e ganhou 
mercados. E isso fez com que 
as regiões onde o agronegócio 
está mais instalado tivessem 
desenvolvimento extraordi-
nário. Claramente, é o caso do 
Centro-Oeste e de Goiás. Além 
de ter a agropecuária, teve a 
industrialização. Um agrone-
gócio com muita tecnologia. 
Competente e de alta tecnolo-
gia, que traz negócio e desen-
volvimento para a região, um 
dos grandes saltos que o Bra-
sil deu e que Goiás é exemplo 
claro. Movimenta o comércio, 

prestação de serviços e toda a 
indústria em torno. 

Inflação seria o maior desa-
fio para a economia em 2014? 

Sardenberg – A situação 
brasileira hoje é curiosa. Não 
podemos dizer que há crise. 
Não estamos nem perto do 
que está acontecendo na Ar-
gentina, com inflação e taxa 
de câmbios descontroladas e 
economia parada. Mas o Bra-
sil tem um monte de pequenos 
problemas em áreas cruciais da 
economia. Por exemplo, a in-
flação, que está rodando a mais 
ou menos 6% e, assim mesmo, 
meio martelada. Têm alguns 
preços que foram puxados para 
baixo, que é o caso de energia 
elétrica, tarifa de ônibus, preço 
da gasolina. Preços irreais que, 
em determinado momento, te-
rão de ser corrigidos. É uma in-
flação reprimida. Na verdade, 
a inflação deve estar correndo 
entre 7% e 8% ou até um pou-
co mais. Isso é muito, mesmo 
6% é muito. A nossa meta é 

4,5%, que é uma meta elevada. 
Os países emergentes estáveis 
têm meta de 3% e fazem essa 
meta. Mas a presidente diz que 
não temos inflação, diz que no 
passado tínhamos 6% de in-
flação por semana. Verdade. 
Mas aquele era outro país. Nos 
tempos de hoje, a inflação está 
persistente, há uns cinco anos, 
rodando a 6%, vai indexando 
preços, criando distorções e co-
mendo a renda de boa parte da 
população. Ela é um problema. 
Precisa controlar.

No quesito contas públicas, 
o governo também diz que está 
tudo bem, a dívida caiu. Mas a 
dívida pública líquida caiu por 
causa de truques, igual fizeram 
com a inflação. Inventando uma 
contabilidade. Por exemplo, o 
governo toma dinheiro empres-
tado e empresta para o BNDES. 
Ele toma R$ 10 emprestado e 
empresta R$ 10. Aí o governo 
diz o seguinte: essa operação é 
neutra e a dívida é zero. Mas é 
falso, porque esses R$ 10 que o 
governo tomou emprestado, ele 
paga juros de 10%, 11%, sendo 
um título exigido na hora. O 
dinheiro que está no BNDES é 
crédito de 30 anos, tem juros de 
2%, 3% e é um crédito que não 
é seguro. Um dinheiro que está 
emprestado para o Eike Batista, 
para uma empresa de laticínios 
que quebrou, para o porto de 
Cuba. Então não é um crédito 
e débito igual. O governo vai se 
endividando e vai abatendo da 
dívida. Mas, na verdade, todo 
mundo sabe que a dívida está 
aumentando. 

As contas públicas e a in-
flação são os grandes desafios 
para este ano?

Sardenberg - Também as 
contas externas, o Brasil tem 
déficit - em 2012, foi 50 bilhões 
de dólares; em 2013, 81 bilhões 
de dólares. Considerando todas 
as operações no exterior, ex-
portação, importação, compra 
e venda de tecnologia, trans-Sardenberg: “Não podemos dizer que há crise, mas o Brasil tem um monte de pequenos problemas”
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Bom trabalhar com um cliente 
que se preocupa em ser ouvido. 
Obrigado, Sebrae Goiás, pela 
parceria há anos.  
Comunicar, via Facebook

Parabéns Sebrae Goiás! Parabéns 

Circuito Pegadas no Cerrado! O 
Turismo voa com parcerias. 
Luciano Guimarães Soares, 
via Facebook

Toda música exerce influência 
sobre a alma e seu progresso. É 

do conhecimento de todos o seu 
poder sobre as emoções e sobre a 
psique humana. Olhemos a obra 
Musicofilia de Oliver Sachs. Esse 
psicólogo conceituado sempre 
tomou a música como uma gran-
de “arma” psicológica, capaz de 

curar ou maltratar pessoas. 
Mariana Costa, 
via Facebook

O desenvolvimento do Brasil 
nasce nos municípios!  
José Neto, 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

pequenas gigantes
Desde 5 de outubro de 

1999, data que marca o início 
da vigência do primeiro Es-
tatuto Nacional da Microem-
presa e Empresa de Pequeno 
Porte, o processo evolutivo de 
melhoria para os empresários 
dos pequenos negócios foi 
uma constante. Em 2006, a 
sanção da Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa criou o 
Simples Nacional para redu-
zir a carga tributária, além de 
mecanismos que asseguraram 
o acesso ao crédito, à inova-
ção tecnológica e às compras 
governamentais. 

Em todos os governos que 
comandei no Estado, sem-
pre fiz questão de coordenar 
vigorosas políticas públicas 
destinadas a incentivar o ple-
no crescimento das micro e 
pequenas empresas.

Na atual gestão, prioriza-
mos o desenvolvimento de 
linhas de crédito que se tor-
naram fundamentais para 
mudar, de maneira positi-
va, o destino de milhares de 
empreendedores. Iniciativas 
como o Banco do Povo e a 
Agência Goiás Fomento, com 
juros reduzidos e menos bu-
rocracia, se transformam em 
instrumentos estratégicos que 
revolucionam o setor.  

Os programas de crédito 
para as micro e pequenas em-

presas em Goiás, coordenados 
pelo governo, reúnem índices 
impressionantes. Já são cerca 
de 200 mil unidades de ne-
gócios concretizadas. Mais de 
130 mil microempreendedores 
individuais foram formaliza-
dos, com faturamento anual 
de até R$ 60 mil.

De acordo com o Anuário 
do Trabalho na Micro e Peque-
na Empresa, coordenado pelo 
Sebrae Goiás, em dezembro 
de 2010 existiam 8,6 milhões 

de empregados com regis-
tros no país. Em dezembro de 
2011, esse número se elevou 
para 15,6 milhões. Isso signi-
ficou acréscimo de 7 milhões 

de empregos com Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
nos pequenos negócios.

O relatório do Sebrae 
aponta ainda que, em Goiás, 
durante esse período (2010-
2011), as MPE geraram 253,1 
mil empregos com carteira 
assinada. Foram criadas 78,2 
mil novas unidades. No ano 
2000, eram 116,2 mil empre-
sas; em 2011, já somavam 
194,4 mil. A taxa de cresci-
mento é de 4,8% ao ano. 

Tendo, por base, os núme-
ros de 2011 no Brasil, as micro 
e pequenas empresas repre-
sentavam 99% dos estabele-
cimentos na economia, sendo 

responsáveis por 52% dos 
empregos e 40% da massa de 
salários. No que diz respeito à 
distribuição de empregos por 
setor: 41% (comércio), 27,6% 
(serviços), 22,7% (indústria) e 
8,7% (construção). 

Numa comparação com o 
ano 2000, em 2011 atingiu-se 
o índice de 18% de aumento 
no rendimento médio real do 
trabalhador nas micro e pe-
quenas empresas. Na nossa Re-
gião Centro-Oeste, o resultado, 
espetacular,  chega a 32%. Nas 
médias e grandes corporações, 
no mesmo período, o número 
no Brasil ficou em 9%.

Mais uma vez ressaltamos o 
papel estratégico das MPE no 
contexto da economia brasilei-
ra, um segmento que cresce e 
avança graças à determinação 
e à criatividade de milhares de 
mulheres e homens que, hoje, 
já se responsabilizam por 25% 
do PIB nacional e 70% das 
vagas geradas a cada mês no 
mercado de trabalho.

Que o exemplo dessas pe-
quenas gigantes cada vez 
mais inspire e impulsione a 
ação de governantes país afo-
ra, para oferecer suportes e 
incentivos que as façam flo-
rescer ainda mais como ver-
dadeiras potências geradoras 
de emprego e renda. É o que 
temos feito em Goiás.

Marconi Perillo (PSDB) é 
governador de Goiás

“Os programas de crédito para as 
micro e pequenas empresas em 
Goiás, coordenados pelo governo, 
reúnem índices impressionantes. 
Já são cerca de 200 mil unidades 
de negócios concretizadas. Mais 
de 130 mil microempreendedores 
individuais foram formalizados, com 
faturamento anual de até R$ 60 mil”
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programa incentiva melhor gestão 
Mais de 1,7 mil 
empreendedores 
passaram pelo curso 
de plano de 
negócios em 2013 

O empresário José Vie-
ra Teles, de 66 anos, atua no 
ramo de materiais de constru-
ção há mais de 20 anos. Du-
rante muito tempo, resistiu em 
tomar crédito emprestado para 
ampliar e melhorar o negócio. 
Mas, há cinco anos, mudou a 
mentalidade e decidiu fazer 
um empréstimo por meio do 
Crédito Produtivo, da Secre-
taria de Indústria e Comércio 
(SIC) de Goiás. No processo, 
descobriu outro aspecto tão 
importante quanto ter verba 
para trabalhar: a capacitação. 

José, que é proprietário da 
Comercial BR, em Guapó (a 37 
quilômetros de Goiânia) conta 
que solicitou o Crédito Produti-
vo por duas vezes, sendo a pri-
meira em 2005 e, a outra, em 
2013. Mas antes de ter acesso 
ao dinheiro, passou pelo curso 
de Plano de Negócios para Em-
preendedores (PNE), realizado 
pela SIC também em parceria 
com o Sebrae Goiás.

Assim como José, outros 
17.178 empreendedores parti-
ciparam de cursos e palestras 
do PNE em 2013, segundo re-
latório da Superintendência 
de Micro e Pequenas Empresas 
da SIC. No ano, foram libera-
dos mais de mil contratos, que 
resultaram no financiamento 
de quase R$ 16,5 milhões. Este 
ano, já foram capacitadas 1,2 
mil pessoas. Depois de passar 
pela capacitação, José rela-
ta que seu negócio melhorou 
80%, principalmente no que 
diz respeito ao controle de 

C R é D I T O  P R O D U T I V O

estoque e do fluxo de caixa. 
“Apesar de ter muito tempo 
de comércio, fazia muita coisa 
errada. Já passei por crises fi-
nanceiras por falta de contro-
le. Agora, aprendi muito com 
o curso e estou colocando em 
prática”, conta.

Contribuir para uma boa 
administração das empresas é 
justamente a intenção do PNE, 
segundo o superintendente de 
MPE da SIC, Thiago de Souza 
Peixoto. Ele ressalta que, por 
meio do programa, os toma-
dores do crédito passam por 
curso básico de gestão, que é 
pré-requisito para pleitear o 
financiamento. O objetivo é 
dar um norte aos empreende-
dores e qualificá-los para uma 
gestão eficiente e com resul-
tados, além de conscientizar 
sobre a forma de utilização da 
linha de crédito.

Divulgação

Instrutora ministra curso Plano de Negócios para Empreendedores, realizado pela SIC em parceria com o Sebrae Goiás e outras instituições

estímulo à melhoria dos negócios
O empresário Rodrigo 

Ferreira Carvalho (foto), 
de 30 anos, já solicitou 
o Crédito Produtivo, 
quitou o empréstimo e, 
agora, está em processo 
para tomar novamente o 
crédito. Para ele, a junção 
entre o auxílio com a 
verba e a capacitação, 
estimula a melhoria dos 
negócios e incentiva 
o crescimento. “Com o 
curso, a pessoa passa a 
ter um olhar realmente de 
empreendedor. Impulsiona 
a criação de metas, 
objetivos e missão dos 
negócios. Onde investir, de 
forma consciente, e como 
melhorar”, declara.

Rodrigo, que é formado 
em Administração de 
Empresas, é proprietário de 
um escritório de consultoria 
financeira em Goiânia e de 
um hotel em Jussara (a 232 
quilômetros da capital). 

Ele conta que aplicou o 
conhecimento adquirido 
no Plano de Negócios para 
Empreendedores (PNE) 
em suas duas empresas, 
inclusive para inovação e 
ampliação dos negócios. 
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soluções em gestão 
fortalecem o campo

Edmar Wellington

Programa No Campo 
leva melhoria às áreas 
de comercialização, 
empreendedorismo, 
associativismo e 
liderança

Produtores rurais e pescado-
res goianos vão ganhar atenção 
especial do Sebrae Goiás, este 
ano. Por meio do Programa No 
Campo, lançado pela gerência 
de Desenvolvimento Rural da 
entidade, os participantes vão 
receber atendimento sobre os 
temas gestão, comercialização, 
empreendedorismo, associati-
vismo e liderança.

O Sebrae Goiás reuniu oito 
soluções desenvolvidas para 
melhorar gerenciamento, pro-
dução, comércio, finanças e 
a própria atitude do proprie-
tário rural. Segundo Antônio 

Talone, gestor de projetos do 
Sebrae Goiás, “os produtores e 
pescadores vão conhecer me-
todologias que podem fazer 
da sua atividade uma empresa 
competitiva”.

Talone explica que a lin-
guagem e ferramentas dispo-
níveis são bastante simples e 
acessíveis, como as oficinas 
No Campo, que orientam sobre 
controlar dinheiro, custos para 
produzir e gerenciar. Entre as 
consultorias, estão integrados o 
Programa Empreendedor Rural 
(PER), Programa Negócio Certo 
Rural (NCR), Programa Quali-

dade Total Rural (QT Rural) e 
D-Olho na Qualidade (5S).

O gestor, que atende na 
Regional Metropolitana, lem-
bra que algumas das soluções 
são gratuitas, especificamente 
aquelas desenvolvidas em par-
ceria com o Sistema Faeg/Se-
nar (Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás/Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural). 
“O beneficiado vai pagar no 
máximo 50% dos atendimentos 
que têm custo cobrado.”

dedicação
Segundo Talone, os produ-

tores e pescadores precisam de-
dicar algum tempo para parti-
cipar dos cursos e capacitações. 
“Algo em torno de quatro horas 
para as oficinas e seis meses 
para o QT Rural, por exemplo.”

Somente a Regional Me-
tropolitana deve atender 160 
propriedades, este ano, pelo No 
Campo. No Brasil, o programa 
prevê atendimento para 50 mil 
propriedades rurais e pescado-
res. Pode participar o produtor 
rural com faturamento anual 
de até R$ 3,6 milhões; pesca-
dores devem ter registro no Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura.

correção 
de rumo

A produtora Rosilda 
Ferreira Machado, de 48 
anos, retira dos 50 pés de 
coco plantados em sua 
parcela, no Assentamen-
to Vale do Sonho, em Rio 
Verde (GO), a matéria-
-prima para produzir o 
‘Cocadão’ e a ‘Cocadinha’, 
que ela mesma vende na 
região, juntamente com 
bolos de festas, pães de 
mel e doces caseiros.

Mesmo com o suces-
so, Rosilda sentiu a neces-
sidade de se profissiona-
lizar e agregar mais valor 
aos produtos. Foi então 
que teve acesso ao Ne-
gócio Certo Rural (NCR), 
programa que desenvol-
ve a gestão e o empreen-
dedorismo do produtor, 
com ações de diagnós-
tico, plano de negócio, 
diversificação, noções de 
mercado e capacitação.

“O programa mostra 
a viabilidade do seu so-
nho”, explica Rosilda, que 
agora gerencia a proprie-
dade de forma lucrativa, 
competitiva e sustentá-
vel. O NCR ajudou Rosil-
da a não perder investi-
mento, nem clientes. Ela, 
inclusive, sabe qual é o 
custo real de fabricação. 

Produtora rural Rosilda Machado, 48, mostra cartilha do curso Negócio Certo Rural. “O programa mostra a viabilidade do seu sonho”

serviço
Programa 
No Campo
Programa de 
Desenvolvimento Rural 
do Sebrae Goiás
(62) 3250-2316
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programa pavimenta 
início de negócio próprio
Minha Primeira Empresa oferece ensino ao empreendedor e aumenta oportunidades de mercado

O estudante de Biblioteco-
nomia Raphael Siqueira e o 
engenheiro da Computação, 
Rodrigo Gomes Tulha, ambos 
de 27 anos, têm em comum 
mais do que a idade e a von-
tade de aprender. Eles têm 
espírito empreendedor e, nos 
últimos meses, conseguiram 
colocar seus negócios em prá-
tica. Raphael, tornou-se em-
presário do ramo de venda de 
camisetas universitárias. Ro-
drigo, junto com outros três 
sócios, abriu uma empresa que 
oferece infraestrutura de rede, 
desenvolvimento de site e se-
gurança eletrônica CFTV. 

Para isso, os jovens em-
presários buscaram capacita-
ção no Programa Minha Pri-
meira Empresa, desenvolvido 
pela Secretaria de Indústria e 
Comércio de Goiás (SIC),  As-
sociação de Jovens Empre-
endedores e Empresários de 
Goiás (AJE Goiás), com apoio 
do Sebrae Goiás. O programa, 
que é feito em seis etapas, tem 
como objetivo capacitar em-
preendedores para aumentar 
as oportunidades de negócios 
de forma sustentável, tornando 
possível e viável a formaliza-
ção da primeira empresa.

Raphael, que é de Anápolis, 
encontrou no programa subsí-
dios suficientes para regulari-
zar um negócio que já coloca-
va em prática há algum tempo. 
O jovem, quando estagiário 
em uma universidade, decidiu 
vender camisetas. “Era como 
um hobby, mas se tornou um 

negócio sério”, conta. Depois 
de passar pela capacitação, 
o empreendedor formalizou 
a empresa, na modalidade de 
Microempreendedor Individu-
al (MEI), e agora é o dono da 
Pollo Camisas e Uniformes

Ele concluiu o programa 
em outubro de 2013, e forma-
lizou a empresa em janeiro. 
Antes mesmo de passar pela 
capacitação, ele havia parti-
cipado de palestras no Sebrae 
Goiás e também passou pela 
sala do empreendedor na pre-
feitura de Anápolis. Raphael 
conta que, com toda a orienta-
ção, conseguiu noções de ges-

tão, finanças, processos opera-
cionais, marketing e recursos 
humanos. Nesse contexto, o 
mais importante, segundo ele, 
foi aprender a sistematizar o 
financeiro da empresa, con-
trolar entrada e saída dos pro-
dutos e montar preço. 

“Foi bom para padronizar 
tudo o que faço e, assim, ser 
eficiente no atendimento aos 
clientes”, diz. Raphael está fi-
nalizando o plano de negócios 
e diz que, com isso, terá mais 
oportunidades de crescimento 
e de atingir sua meta de ven-
das mensais, que é de 200 a 
250 camisetas. O jovem em-

preendedor já tem como clien-
tes estudantes da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG) e Senac de Anápolis. 

orientação
A exemplo de Raphael, 

Rodrigo procurou orientação 
para abrir a empresa, a IVTI. 
Ele recebeu informações do 
Sebrae Goiás e passou pelas 
etapas do Minha Primeira Em-
presa um mês após formalizar 
e colocar o negócio em prática. 
A IVTI foi aberta em agosto de 
2013, em parceria com o téc-
nico de redes de computadores 

proposta 
moderna 
e atual

O Programa Minha 
Primeira Empresa, desen-
volvido pela Secretaria de 
Indústria e Comércio (SIC) 
e parceiros, tem uma pro-
posta moderna e atual, 
aliando crédito com ca-
pacitação e acompanha-
mento. No total, são seis 
etapas, que vão desde o 
diagnóstico do perfil em-
preendedor até o acom-
panhamento posterior, 
por um ano, dos partici-
pantes do programa. 

São alvos específicos 
do Minha Primeira Empre-
sa estudantes de cursos 
superiores ligados à ges-
tão empresarial, pessoas 
que tenham projetos para 
empreender, empresários 
não formalizados e mem-
bros da comunidade que 
busquem abrir sua primei-
ra empresa. As inscrições 
podem ser feitas pelo en-
dereço http://minhapri-
meiraempresa.org. 

Sócios Rodrigo Gomes e Igor Santoro iniciaram a IVTI em agosto de 2013, após receberem orientações

Júlio de Castro, 23, o analista 
de sistemas Igor Santoro, 24, 
e a engenheira da computação 
Larissa Arantes Miszura, 23.

Rodrigo conta que o pro-
grama proporcionou o conhe-
cimento necessário de adminis-
tração, marketing e finanças, 
áreas em que eles não tinham 
experiência. Agora, conta o 
empreendedor, têm noções 
de como gerenciar a empresa, 
principalmente em relação ao 
financeiro, e sobre ações de 
marketing. “Fizemos nosso pla-
no de negócios, que concreti-
zou e fortaleceu nossa empresa. 
Estamos no caminho certo.”

Silvio Simões
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inovação 
deve chegar 
a 2,5 mil 
empresas
Programa ALI fomenta melhoria na 
competitividade em empreendimentos 
com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões

C O N S U L T O R I A

destaques premiados

Duas empresas 
goianas que chegaram à 
final nacional do Prêmio 
Competitividade para Micro 
e Pequenas Empresas – MPE 
Brasil, ciclo 2012, tiveram 
atendimento do ALI: o 
Centro de Diagnósticos 

São Marcos e a República 
da Saúde – Empório e 
Restaurante, com sedes em 
Goiânia. Os trabalhos foram 
desenvolvidos pelas agentes 
Leila Dutra e Marinna Barros.

Desde setembro de 2009, 
o Sebrae Goiás atendeu 

cerca de duas mil empresas 
de pequeno porte pelo 
Programa ALI em vários 
segmentos de atuação, 
especialmente alimentação, 
saúde, beleza, confecções, 
supermercados, cosméticos, 
moveleiro, e construção civil.

O Programa Agentes Locais 
de Inovação (ALI) deve bene-
ficiar aproximadamente 2,5 
mil empresas de pequeno por-
te em Goiás nos próximos dois 
anos. O atendimento integra o 
terceiro ciclo do ALI no Esta-
do, para fomento da cultura da 
inovação empresarial. “O foco 
é tornar os empreendimentos 
mais competitivos no merca-
do”, explica Lúcia Amélia de 
Queiroz, gestora do programa 

pelo Sebrae Goiás.
Segundo Lúcia Amélia, 50 

agentes vão atender empresas 
com faturamento anual até R$ 
3,6 milhões, em todas as regi-
ões. As 10 regionais do Sebrae 
Goiás e suas 23 agências nos 
municípios reforçam a capaci-
dade de atendimento do ALI. 
“A regionalização facilita bas-
tante captar empresas interes-
sadas”, considera.

Cada ALI deve atender 
Programa ALI
Regional Metropolitana do 
Sebrae Goiás: (62) 3250-
2303
Central de Relacionamento 
Sebrae: 0800 570 0800

serviço

50 empreendimentos, com 
acompanhamento de consul-
tor sênior do Sebrae Goiás. 
O agente atua fazendo visita 
espontânea à empresa ou re-
quisitado pelo empreendedor. 
Daí, os trabalhos são iniciados 
com diagnóstico das condi-
ções encontradas. Logo, o ALI 
prepara um plano de trabalho 
que propõe ações de inovação.

A aplicação das soluções 
apontadas, no entanto, depen-
de da disposição do empresá-
rio em adotar mudanças. Ou 
seja: “É o proprietário quem 
define inovar seu negócio”, 
destaca Lúcia Amélia.

receita integral
Em Anápolis (GO), a 60 km 

de Goiânia, a empreendedora 
Gláucia Maria Amaral Sam-
paio, 51 anos, investiu na pro-
dução de massas para lasanha, 
com receita integral, como 
diferencial da sua fábrica de 
massas para pizza, a Delicious 
Pizzas Massas & Cia. “O pro-
grama ALI também me desper-
tou para gestão e desenvolvi-
mento da liderança”, observa 
Gláucia, atendida pela agente 
Susane Augusta Rodrigues.

A gestora Lúcia Amélia 
acredita que não faltam bons 
motivos para inscrição das 

Degustação de lasanha fabricada com massa de receita integral, fabricada pela Delicious Pizzas Massas

Empreendedora Gláucia Amaral mostra massas de sua empresa

Fotos: Edmar Wellington

empresas no programa. “O 
atendimento do ALI é gra-
tuito, ações visam melhorar 
processos, produtos, estrutura 
organizacional, marketing e 
identificação de oportunida-
des”, ressalta.
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pequenos recebem qualificação
Cadeia produtiva 
passará por 
diagnóstico 
organizacional, 
capacitação gerencial 
e consultorias

As micro e pequenas empre-
sas que atuam na cadeia de su-
primentos da construção civil, 
na região da Grande Goiânia, 
receberão qualificação geren-
cial por parte do Sebrae Goiás. 
O projeto teve início este mês 
e prevê, no primeiro momento, 
trabalhar com 70 empreendi-
mentos. A conclusão dos tra-
balhos está prevista para 2017. 
“O objetivo é promover o de-
senvolvimento empresarial e o 
fortalecimento dos elos dessa 
cadeia produtiva, estimulando 
a formação de ambiente favo-
rável aos pequenos negócios 
da construção civil”, destaca o 
diretor-superintendente do Se-
brae Goiás, Manoel Xavier.

Dentre as ações previstas 
pelo Sebrae Goiás, estão o 
diagnóstico organizacional, a 
capacitação gerencial e con-
sultorias tecnológicas. “São 
ações focadas, inicialmente, 
na sensibilização e mobiliza-
ção das empresas para passa-
rem por diagnóstico. Depois, 
vamos elaborar um plano de 
ação para intervenção com as 
soluções do Sebrae”, explica a 
gestora Vera Lúcia Elias de Oli-

INDÚSTRIA

veira, que fez a apresentação 
do Projeto de Desenvolvimen-
to da Construção Civil Metro-
politana para um grupo de téc-
nicos de construtoras goianas.

Participaram do encontro 
com o Sebrae Goiás represen-
tantes das empresas Toctao 
Engenharia, Consciente Cons-
trutora, Pontal Engenharia, TCI 
Construtora, EBM Desenvolvi-
mento Imobiliário, Sousa An-
drade, Logical, Terral, Vega e 
CRV Carvalho.

segmento 
importante 
para goiás

O Projeto de Desenvol-
vimento da Construção Ci-
vil Metropolitana nasceu 
da percepção da diretoria 
do Sebrae Goiás quanto 
à necessidade de a insti-
tuição retomar uma apro-
ximação mais articulada 
com o setor da construção 
civil. “É um segmento im-
portante na geração de 
riquezas para o Estado”, 
lembra Vera Lúcia, gestora 
do Sebrae Goiás. 

No início de fevereiro, 
o projeto foi apresentado 
ao Sindicato dos Artefatos 
de Cimento (Sinaprocim-
-GO) e debatido na Câma-
ra da Indústria da Cons-
trução da Federação das 
Indústrias de Goiás (Fieg). 
“Queremos que os sindi-
catos e as construtoras 
indiquem fornecedores 
para participarem do pro-
jeto”, explica Vera.

Nesta primeira etapa, 
o projeto prevê alavancar 
o desenvolvimento das 
micro e pequenas em-
presas participantes da 
cadeia produtiva da cons-
trução civil. Serão ações 
de capacitação gerencial, 
com foco nas consulto-
rias tecnológicas, além de 
eventos de promoção de 
acesso ao mercado. “Esse 
é o maior desafio, fazer 
com que essas empresas 
tenham mais oportunida-
des de negócios.”

Projeto de Desenvolvimento da Construção Civil 
Metropolitana - (62) 3250-2217
vera.oliveira@sebraego.com.br
Central de Relacionamento Sebrae: 0800 570 0800

serviço

Projeto prevê alavancar o desenvolvimento das MPE participantes da cadeia produtiva da construção

Qualificação deve aumentar oportunidades a pequenas empresas

Fotos: Divulgação
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“Quem não inova não faz moda”
Busca por diferenciais em todos os processos é algo que tem de ser colocado na cabeça do empresário, diz Paulo Borges

Para manter seu negócio 
competitivo, o empresário do 
ramo de moda Tales Bueno, de 
24 anos, procura ter sempre um 
diferencial. Além de trabalhar 
com marca exclusiva e focar 
no bom atendimento, usa de 
um artifício fundamental para 
se manter no mercado: a ino-
vação. O empreendedor teve a 
certeza de que está no caminho 
certo ao receber orientações 
do idealizador e diretor criati-
vo do São Paulo Fashion Week 
(SPFW), Paulo Borges, durante 
a palestra “Moda, Inspiração e 
Inovação”, em Goiânia. 

“Esse aprendizado e capa-
citação é importante para o 
empresário. Não temos como 
crescer sem colocar em prática 
o que nos é passado”, afirma 
Tales, que participa do Proje-
to Indústria da Moda, desen-
volvido pelo Sebrae Goiás. Na 
ocasião do evento, o empreen-
dedor pôde reafirmar que, sem 
inovação, a empresa do seg-
mento de moda que não enten-
der a importância da inovação 
pôde “morrer”, segundo obser-
vou Paulo Borges. “Se você não 
inova, não está fazendo moda, 
está fazendo roupa”, salienta.

Paulo Borges, um dos 
maiores articuladores do setor 
no Brasil, explica que a ino-
vação a que se refere não é 
no sentido de novidade, mas 
com toda possibilidade de se 
chamar a atenção, seja por 
um produto ou por uma ideia. 
“Não é apenas um valor agre-
gado, pois inovação pressupõe 
que se está fazendo algo que 
ainda não foi feito, em um 
acabamento, em uma textura, 
por exemplo. A busca por ino-
vação em todos os processos é 

algo que tem de ser colocado 
na cabeça do empreendedor.”

inserção 
Paulo Borges mostrou ain-

da o que está sendo feito para 
acelerar a inserção e a partici-
pação qualificada dos peque-
nos negócios em plataformas 
de moda, como o SPFW e 
Fashion Rio. Para as empre-
sárias Liamar Luiza Barbosa 
e Lindomar Maria Barbosa, 
proprietárias da Zênite Moda 
Maior, foi uma oportunidade 
de ter conhecimento sobre o 
mercado nacional. 

Paulo Borges, idealizador do SPFW, durante palestra em Goiânia: “Inovação pressupõe que se está fazendo algo que ainda não foi feito”

Jovem empresário Tales Bueno

Fotos: Silvio Simões

plano de governo
Além de falar sobre 

inovação, o empresário 
Paulo Borges expôs um 
tema importante para o 
crescimento da indústria 
da moda no Brasil: um 
plano de governo de 
longo prazo para o 
setor. Nesse sentido, 
ele cita a formulação 
de políticas públicas 
para fomentar novos 
investimentos, criação de 

uma interlocução ampla 
e direta com o governo. 
“O setor de moda é muito 
importante para toda a 
economia do País, gera 
empregos e riquezas e 
poderia fazer muito mais”, 
explica. O segmento 
é o segundo maior 
empregador da indústria 
de transformação, com 
1,7 milhão de  
empregos diretos.
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aventura, água e ecologiaCircuito turístico 
vai explorar 
atividades diversas 
nos municípios de 
Quirinópolis, São 
Simão e Lagoa Santa

S U L - S U D O E S T E

Em fase final de formata-
ção, o Projeto Circuito Turís-
tico Sul-Sudoeste Goiano en-
volverá atrativos que incluem 
atividades de rafting, cacho-
eirismo, canionismo, cami-
nhada, parapente, mergulho 
de flutuação, passeio de lan-
cha com banhos, passeio de 
barco, observação de animais 
exóticos, paraquedas náutico, 
Stand Up Padle, boia cross 
e tirolesa. Os municípios de 
Quirinópolis, São Simão (com 
distrito de Itaguaçu) e Lagoa 
Santa serão beneficiados.

As operações serão feitas 
segundo orientações da As-
sociação Brasileira das Nor-
mas Técnicas (ABNT), com 
definição da classificação dos 
percursos, distâncias percor-
ridas, perfis de consumidores, 
procedimentos e protocolos 
de segurança, atendimento e 
sinalização.

A gestora do projeto, pelo 
Sebrae Goiás (Regional Sul-
-Sudoeste), Tassiany Costa 
Oliveira, inclui a participa-
ção de guias e condutores de 
turismo de aventura, proprie-
tários de potenciais atrativos 
e representantes das gover-
nanças locais como funda-
mentais para o processo. 
Para ela, a implantação dos 
requisitos legais para explo-
ração do turismo de aventu-
ra, náutico e ecológico deve 
subsidiar melhoramentos na 
estrutura comercial para as 
atividades na região.

formatação
Tassiany explica que a for-

matação de produtos pretende 
dar uma direção para o trade 

turístico regional alcançar as 
condições ideais para desen-
volver o turismo de forma 
planejada, que possam resul-
tar na oferta de produtos a 
serem escolhidos e aprecia-
dos. “Além das belas paisa-
gens e de um povo acolhedor, 
é necessário tornar o turismo 
acessível ao cliente, ou seja: 
apresentar o produto na ‘pra-
teleira do mercado.”

O papel do Sebrae Goiás, 
segundo Tassiany, é especial-
mente levar conhecimento aos 
proprietários e operadores de 
turismo para que não confun-
dam potencial turístico com 
produto turístico. “Estamos 
envolvendo a comunidade 
local e empreendedores por 
meio de visitas e orientações 
técnicas, testes operacionais 
das atividades e oficinas, até a 
entrega do catálogo de ativi-
dades e manual operacional.” 

festival gastronômico
Empreendedores de São 

Simão (a 377 quilômetros 
de Goiânia) já se preparam 
para a 9ª edição do 
Festival Gastronômico da 
Cidade, que será realizado 
entre os dias 18 e 20 de 
abril. A exemplo de anos 
anteriores, proprietários de 
restaurantes e empresários 
de segmentos envolvidos 
(como artesanato) começam 
a receber orientação e 
consultoria do Sebrae Goiás. 
A intenção é melhorar os 
serviços, o atendimento e 
a gestão dos negócios para 
atender o público presente 
ao festival.   

A programação inclui 
planejamento de logística, 
oficinas de capacitação 

e produção de pratos – o 
festival oferece culinária à 
base de peixe. 

Em parceria com o 
Serviço Nacional do 
Comércio (Senac), o Sebrae 

Goiás oferecerá consultoria 
e cursos a empreendedores 
que atuam nas ruas da 
cidade, como os feirantes 
e donos de quiosques, por 
exemplo.  

Cataratas de Itaguaçu (distrito de São Simão), no Rio Claro: local será palco de turismo de aventura, como rafting, boia cross e tirolesa

Prato com tilápia apresentado no Festival do ano passado

Fotos: Edmar Wellington

SERVIÇOS
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goiás avança contra burocracia
Sistema Redesim deve diminuir tempo 
de abertura de empresas para cinco dias

Wanessa rodrigues

Abrir o próprio negócio foi 
uma das conquistas de Cle-
mente Ferreira, de 32 anos, 
que trabalhava como garçom 
e tornou-se dono de um buffet 
em Goiânia (GO). Fazer com 
que a empresa saísse da in-
formalidade foi outra vitória. 
Um ano depois de iniciar as 

atividades da Stillus Eventos  
Buffet, ele tornou-se micro-
empreendedor individual 
(MEI). Em apenas uma sema-
na, tudo estava pronto. Mas, 
com o sucesso da atividade, 
teve de migrar o registro para 
micro empresa. Dessa vez, 
teve de enfrentar procedimen-
to mais burocrático e esperar 
60 dias para ter o registro.      

Clemente Ferreira esperou 60 dias para conseguir a mudança de registro de microempreendedor individual para microempresa, ano passado: processo, agora, está mais ágil

Em Goiás, no entanto, essa 
burocracia está prestes a aca-
bar. No início de fevereiro, 
foi lançada, oficialmente no 
Estado, a Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim). Trata-
-se de sistema integrado que 
permite a abertura, fechamen-
to, alteração e legalização de 
empresas em todas as Juntas 
Comerciais do Brasil, sim-
plificando procedimentos. O 
lançamento da primeira etapa 

do projeto ocorreu durante a 
visita da Caravana da Simpli-
ficação a Goiânia (GO). 

À frente da Caravana, o mi-
nistro da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa da Presidên-
cia da República, Guilherme 
Afif Domingos, afirmou que a 
intenção é diminuir o prazo de 
abertura de empresas, que atu-
almente chega a ser de até 180 
dias, para, no máximo, cinco 
dias. “Estamos resolvendo um 
dos maiores gargalos do país, 
que é a abertura e fechamento 

de empresas”, diz. 
O ministro destacou ainda 

a importância de os empresá-
rios terem um registro único, 
que seria o número de CNPJ. 
Afif salienta que não há por-
que a empresa ter diferentes 
inscrições e cabe aos Estados 
e municípios compartilharem 
o mesmo cadastro. “Temos de 
caminhar do medieval para a 
era digital. Temos de trazer o 
Brasil para a lista dos 30 pa-
íses mais ágeis na abertura e 
fechamento de empresas.” 

Edmar Wellington
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processo 
mais simples

O diretor-superinten-
dente do Sebrae Goiás, 
Manoel Xavier Ferreira Fi-
lho, lembra que a burocra-
cia, a série de documentos 
solicitados e os diferentes 
órgãos a serem procura-
dos, dificultam o processo 
de legalização. Ele afirma 
que, à medida que esses 
procedimentos ficarem 
mais simples, o número 
de empreendedores for-
malizados tende a aumen-
tar. “Não há porque não 
legalizar após o processo 
de registro ficar mais fácil.” 

A gestora adjunta 
de Políticas Públicas do 
Sebrae Nacional, Inês 
Schwingel, declara que 
a Redesim será um im-
portante facilitador no 
processo de formaliza-
ção. Segundo ela, um 
dos objetivos da Rede-
sim é acabar com a “via 
crucis”enfrentada pelos 
empresários.  Além disso, 
diminuir o tempo para 
que esse processo seja fi-
nalizado. Em uma primei-
ra etapa, a Redesim será 
implantada em outros 12 
Estados, além de Goiás.

O governador Mar-
coni Perillo observa que 
Goiás tem dado passos 
importantes na desbu-
rocratização de proce-
dimentos empresarias e 
fortalecimentos das MPE. 
Com a Redesim e toda 
a unificação virtual, dis-
se ele, os processos para 
formalização no Estado 
ficarão ainda mais ágeis. 
“Vamos ser vanguarda no 
Brasil em menos dias para 
abertura de empresas.” 

Silvio Simões

convite vira oportunidade de negócio
Clemente Ferreira, ex-

-colaborador da EBM Desen-
volvimento Imobiliário, fez 
de um convite, uma oportu-
nidade. No início de 2010, 
enquanto ainda era garçom 
da empresa em um estande 
de vendas no Parque Flam-
boyant, em Goiânia (GO), re-
cebeu a proposta da constru-
tora para organizar café da 
manhã para 50 pessoas.

Clemente não deixou o 
cavalo passar arreado. Para 
montar o buffet, utilizou R$ 5 
mil que juntava há seis meses 
- o dinheiro era para abrir o 
próprio negócio. Reuniu pro-
fissionais que trabalhavam em 
outras empresas, alugou uten-
sílios necessários para servir 
os convidados e procurou for-
necedores de referência, já co-
nhecidos por ele da época em 
que era garçom. 

O café da manhã foi apro-

Ieso Gomes, Wanderson Portugal Lemos, Luciana Albernaz, Vilmar Rocha, Afif Domingos, Luiz Medeiros, Manoel Xavier e Ubiratan Lopes

serviço

Stillus Eventos Buffet - 
(62) 3282-0899
Endereço: Rua X24, Qd. 16, 
Lt. 46, Jd. Olímpico, 
Aparecida de Goiânia (GO)

vado pelo cliente e novos con-
vites foram surgindo, por meio 
da indicação de amigos e da 
própria EBM. Depois do pri-
meiro evento, Clemente seguiu 
organizando coquetéis, almo-
ços e, principalmente, aperfei-
çoando os conhecimentos com 
a experiência proporcionada 
no dia a dia da profissão.

Segundo Clemente, no co-
meço surgiram dificuldades. O 
tempo que os clientes demora-
vam para pagar o serviço pres-

tado, muitas vezes, deixava a 
empresa em situação financei-
ra instável, além da insegu-
rança ao montar a equipe de 
trabalho. “Tive muito medo e 
ansiedade. Só não desisti por-
que tinha minha opção como 
uma certeza na minha vida.”

A Stillus Eventos Buffet 
realiza, atualmente, mais de 
15 eventos por mês. Mesmo 
com o negócio em expansão, 
a principal atuação é no seg-
mento no qual tudo começou, 

as construtoras do ramo imo-
biliário. “Esse é um setor que, 
com certeza, atende às minhas 
expectativas profissionais e fi-
nanceiras.” 

Clemente afirma que sua 
empresa se diferencia no mer-
cado goiano pelo atendimento, 
qualidade e, principalmente, 
preço. “Trabalho com valores 
até 20% mais barato do que a 
concorrência”, enfatiza. Com 
o faturamento, conseguiu mu-
dar de vida e, inclusive, com-
prou um apartamento da EBM. 

“Tive muito medo e 
ansiedade (de abrir o próprio 
negócio). Só não desisti 
porque tinha minha opção 
como certeza na minha vida”
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segurança
Presidente da sec-

cional goiana da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB-GO), Henrique 
Tibúrcio observa que 
o Código de Direitos, 
Garantias e Obrigações 
do Contribuinte, que 
regula os direitos, ga-
rantias e obrigações do 
contribuinte, trará mais 
segurança jurídica para 
a relação. 

Tibúrcio lembra que 
as regras trazidas são 
claras, justamente para 
que não haja “terror” no 
momento da fiscaliza-
ção. “Essa relação pre-
cisa ser harmônica. Não 
podemos imaginar aí 
adversários, pois todos 
querem o mesmo: pro-
gresso.” 

A relação entre empresas e 
órgãos fiscalizadores em Goi-
ás terá mais transparência e 
segurança jurídica. O Estado 
é o terceiro no Brasil a con-
tar com o Código de Direitos, 
Garantias e Obrigações do 
Contribuinte, que regula os 
direitos, garantias e obriga-
ções do contribuinte. O pro-
jeto, do deputado estadual 
Fábio Sousa, foi sancionado 
pelo governador em outubro 
do ano passado e está em vi-
gor desde o dia 9 de janeiro. 
A norma foi lançada durante 
a Caravana da Simplificação. 

O principal benefício do 

Código, segundo o diretor-
-superintendente do Sebrae 
Goiás, Manoel Xavier Ferreira 
Filho, é dar clareza à relação 
entre os órgãos controlado-
res e as empresas. “Agora, o 
contribuinte presta as infor-
mações necessárias sabendo 
de suas obrigações. A transpa-
rência dá mais tranquilidade 
para ambas as partes, tanto 
para o fiscal realizar seu tra-
balho e saber até onde pode ir, 
quanto como para o empresá-
rio prestar apenas as informa-
ções necessárias”, acredita. 

Entre os objetivos do Có-
digo está a proteção do con-

tribuinte contra o exercício 
abusivo do poder de fiscali-
zar, de lançar ou de cobrar 
tributo. A fiscalização terá 
data e objetivos definidos, 
permitindo ao contribuinte 
ter ciência do que está sendo 
fiscalizado. A data de início e 
fim da fiscalização não pode-
rá ultrapassar 60 dias, pror-
rogáveis por igual período. A 
norma assegura uma forma 
lícita de apuração, declaração 
e recolhimento de tributos 
previstos em lei. Prevenir e 
reparar os danos decorrentes 
de abuso de poder por parte 
do Estado e assegurar o regu-

lar exercício da fiscalização.
A presidente da Associa-

ção Comercial e Industrial de 
Goiás (Acieg), Helenir Quei-
roz, observa que, de modo 
geral, o relacionamento entre 
o Fisco e empresários é de-
sigual. E que, com o código, 
essa relação passa a ter mais 
equilíbrio, principalmente em 
benefício do microempresá-
rio. “Que, ao contrário dos 
grandes, não tem acesso a 
tributaristas que os defendam 
de eventuais dificuldades”, 
diz.  Ela completa que esse 
era um sonho do setor produ-
tivo do Estado.

código estabelece direitos e deveres

Fotos: Silvio Simões

Governador Marconi Perillo e o ministro Afif Domingos chegam à Acieg para acompanhar o lançamento do Código do Contribuinte

Helenir de Queiroz (Acieg) 

Henrique Tibúrcio (OAB-GO)

ESPECIAL
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de empregado a empregador
Empreendedor conta 
como transformou 
primeira oportunidade 
de emprego em 
carreira e negócio 
próprio

A trajetória de João Batista 
da Silva, de 54 anos, serve de 
inspiração para quem deseja 
ser dono do próprio negócio e 
tocar a empresa com paixão. 
Proprietário das Ópticas Batista, 
em Goiânia, ele entrou no ramo 
aos 21 anos, como aprendiz. 
Ao longo do tempo e depois de 
passar por diferentes funções, 
inverteu os papéis: passou de 
funcionário a proprietário.  

O empreendedor conta que, 
como todo jovem que não 
tem formação, saiu em busca 
de trabalho no mercado.  Foi 
quando conseguiu vaga em 
uma rede de ópticas da capi-
tal. João Batista salienta que 
as chances podem ser provi-
sórias ou definitivas, depende 
das oportunidades e de gostar 
daquilo que se faz. Para ele, a 
oportunidade se transformou 
em projeto definitivo e, desde 
então, já se passaram 33 anos. 

“Todo profissional deseja 
crescer. Comigo, não foi di-
ferente. Eu acreditava que na 
empresa onde trabalhava, tinha 
chegado ao limite, não havia 
mais como crescer”, declara. 
João Batista lembra que, na 
nova empresa, foi tudo mui-
to difícil, principalmente pela 
falta de capital. “Para vencer é 
necessário não desistir na pri-
meira dificuldade e, acima de 
tudo, ser honesto.” 

A receita deu certo. Ele co-
meçou com uma loja de apenas 
1,70 metro de largura, com vi-

serviço

Óptica Batista -  
(62) 3233-1321
Avenida 24 de Outubro, 
nº 1.190, Setor Campinas, 
Goiânia (GO)
http://www.opticabatista.
com.br/

trines apenas de um lado. “Era 
praticamente um corredor e 
com apenas um funcionário”, 
lembra. Hoje, são 15 colabora-
dores em um total de três pon-
tos de venda. 

“Costumo dizer que não 
procurei pela profissão. Foi ela 
quem me encontrou”, observa. 
Por isso, decidiu deixar de lado 
a intenção de terminar um cur-
so superior para abraçar a nova 
carreira, o que não quer dizer 
que a escolha tenha diminuído 
o esforço. Ele se dedicou aos 
estudos para se tornar um pro-
fissional cada dia mais respei-
tado e, hoje, tem formação téc-
nica em Contabilidade, Óptica, 
Optometria e Contatologia.

Empresário João Batista da Silva: “Eu acreditava que na empresa onde trabalhava, tinha chegado ao limite, não havia mais como crescer”

Atendimento na loja Óptica Batista na Avenida 24 de Outubro

Fotos: Edmar Wellington

A aprendizagem e a busca 
pelo conhecimento, segundo 
João Batista, foram e ainda são 
peças fundamentais na cons-
trução da carreira. Atualmente, 
não dispensa palestras e cursos 
do Sebrae Goiás.
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empresa realiza sonhos infantis
Três sócias produzem festas personalizadas e transformam aniversários de crianças em momentos únicos e especiais

Imagine uma festa de ani-
versário infantil na qual os 
personagens principais são 
aqueles que a criança esco-
lhe. Ao invés da Chapeuzinho 
Vermelho, por exemplo, o foco 
principal é o lobo mau. Nessa 
história, a menina que leva do-
ces para a vovozinha está pre-
sente, mas não é a protagonis-
ta. O destaque ao personagem 
menos provável foi dado em 
uma festa preparada especial-
mente para uma garotinha que 
tinha o lobo como amigo. Fes-
tas personalizadas como essa 
podem ser feitas com a ajuda 
da Agite Kids, empresa que 
transforma aniversários em 
momentos únicos e especiais.

Há um ano, as publicitá-
rias Mariana de Lima Borges 
Soares, de 30 anos, e Úrsula 
Carvalho Cardoso, 32, e a ad-
vogada Uliana Carvalho, 35, 
tiveram a ideia de abrir uma 
empresa que pudesse realizar o 
sonho de crianças ou dos pais 
ao organizar festas de aniver-
sário personalizadas: a Agite 
Kids. Mariana e Úrsula já eram 
proprietárias da Agite Comu-
nicação, empresa de marketing 
promocional e eventos corpo-
rativos que está há seis anos 
no mercado. Com a experiên-
cia, as sócias passaram a mon-
tar festas infantis. 

Mesmo assim, as empresá-
rias passaram por fase de tes-
tes antes de lançar a empresa 
no mercado. Tudo para que o 
negócio fosse próspero e aten-
desse aos anseios dos clientes. 
No início, elas organizavam 
os aniversários dos filhos de 
amigos, tudo feito de acordo 
com as características de cada 
criança e das mães, atendendo 

ASN gOIÁS go.agenciasebrae.com.br

serviço

Agite Kids - (62) 3255-
5304 / 3920-1420
Rua 22, nº 153, sala 01, 
Setor Oeste, Goiânia (GO)
Facebook: https://
www.facebook.com/
agitekidsfestas

Edmar Wellington

aos pedidos feitos por elas. As-
sim, acabaram indo pela linha 
de festas especiais e únicas. 

“Criamos a marca e come-
çamos a fazer os testes com 
amigos, até nos profissionali-
zarmos. Mas a intenção é con-
tinuar essa profissionalização”, 
conta Mariana, que, além de 
publicitária é administradora 
de empresas. Somente há pou-
co mais de um mês, as sócias 
inauguraram, de fato, a em-
presa. Antes da inauguração, 
as sócias fizeram pesquisa de 
mercado por sete meses. No pe-
ríodo, elas foram para São Pau-
lo (SP) conhecer novos mate-
riais e, até mesmo, ao exterior. 

Durante as pesquisas, com-
pravam materiais diferentes e 
relacionados ao universo in-
fantil para acervo, que inclui 
louças e detalhes ricos e bem 
trabalhados. Mesmo assim, 
Mariana observa que nenhuma 
festa é igual à outra. “Cada uma 
é única.” As empresárias atuam 
com foco mais delicado e com 
peças menores. Não usam o 
tradicional isopor, geralmente 
visto nas peças de festas in-
fantis. Ao invés disso, colocam 
bonecos em fibra de vidro, que 
trouxeram de São Paulo. 

O resultado de todo esse 
trabalho e preparação, segun-
do Mariana, é satisfação dos 

aniversariantes e dos pais. 
“Acredito que as crianças se 
veem na festa. Lógico que al-
guns personagens da TV estão 
massificados. Mas, quando vê 
uma festa que, além dos per-
sonagens, algo específico que 
ela gosta está lá, e que foi 
feito com carinho e cuidado, 
a criança se identifica e fica 
feliz”, observa Mariana. A em-
presa atende Goiânia, interior 
e outros Estados.

divulgação 
Há pouco mais de dois me-

ses, as empresárias, por meio 
da Agite Kids, fizeram parte 
do Bazar Mamãe Chique, rea-

Mariana Lima, Úrsula Carvalho e Uliana Carvalho, sócias na Agite Kids: empresa passou por fase de testes antes de ser lançada no mercado

lizado no Oliveira’s Place, em 
Goiânia – feira voltada so-
mente para as mães. A empre-
sa também foi divulgada por 
meio de panfletos e está pre-
sente nas redes sociais.
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Por meio do curso Empretec, empresária 
aprende importância da capacitação 
para se manter no mercado

conhecimento 
impulsiona 
os negócios

T R A j E T Ó R I A

ASN gOIÁS go.agenciasebrae.com.br

serviço

Água de Cheiro - (62) 3087-9692 - 3922-7992
Avenida T-7, galeria ao lado do Empório Della, 
Jardim América, Goiânia (GO)

A administradora de empre-
sas Maria Vitória de Alencar, 
de 62 anos, nasceu em uma 
família de empreendedores. Ela 
e os irmãos cresceram vendo o 
pai negociar e decidiram seguir 
os passos. A empresária che-
gou a trabalhar em uma insti-
tuição financeira, e tudo o que 
aprendia pensava em empregar 
em sua futura empresa. Assim, 
conseguiu montar uma escola 
em Ouro Preto do Oeste (RO), 
que administrou por 20 anos. 
Agora, é proprietária de duas 
franquias das lojas Água de 
Cheiro, em Goiânia (GO). 

Durante a trajetória como 
empreendedora, Maria Vitó-
ria aprendeu um dos passos 
mais importantes para manter 
os negócios: o aprendizado. 
Ainda em Rondônia, passou 
pelo Empretec, capacitação re-
alizada pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) em todo 
país. “O interessante é que, por 
meio do Empretec, percebi que 
não tinha começado muito cer-
to. Passei por muita dificuldade 
financeira no início.” 

finanças
Maria Vitória relata que 

fez o curso com a sócia da 
escola e, juntas, mudaram as-
pectos da empresa, que foi se 

organizando financeiramen-
te. Foi a partir da capacitação 
que resolveu fazer o curso de 
Administração de Empresas. 
“O negócio estava muito feio 
e decidi estudar para saber o 
que poderia ser feito”, diz. A 
empresária conseguiu se re-
estruturar e tomou a decisão 
de vender o nome da escola, 
ficando apenas com a estru-
tura. Segundo ela, foi a saída 
para não perder o estabeleci-
mento e resolver toda a situ-
ação financeira.  

“O Empretec dá uma sacu-
dida no empresário. Para mim, 
foi muito forte, mexeu até 
psicologicamente. Mostra que 
é necessário resolver os pro-
blemas e tomar uma decisão”, 
conta. Maria Vitória voltou 
para Goiânia em 2005, e ficou 
cinco anos pensando no que 
iria fazer, até tomar a decisão 
de entrar no ramo de perfu-
maria. Para isso, contou com 
a ajuda do filho, que também 
é empreendedor, e, mais uma 
vez do Sebrae.

aprendizado
Empresária Maria 

Vitória de Alencar 
acompanha de perto o 
progresso do negócio. 
Para isso, ainda fez pós-
graduação em Gestão de 
Marketing e continua a 
consultar as orientações 
passadas por meio do 
Empretec. “Ainda tenho 
todas as apostilas”, 
observa. Ela ressalta que 
é de suma importância 
buscar orientação 
antes de empreender, 
principalmente para 
saber como administrar 
momentos de crise e 
manter os negócios. “Não 
pode ter em mente que 
começar um negócio é 
fácil, porque não é. Por 
isso a importância de se 
ter orientação.” 

A empreendedora 

busca usar todo o 
conhecimento que 
adquiriu ao longo dos 
estudos no negócio. Diz 
que sempre teve o desejo 
de aprender muitas 
coisas e, por todos os 
caminhos que escolheu 
– é apaixonada por artes 
e chegou a cursar Letras 
-, adquiriu conhecimento 
para empregar na empresa. 

“É uma soma. Utilizo 
da arte para ser criativa, 
por exemplo. Um pouco 
de conhecimento de leis 
porque é importante. 
Sempre procuro conhecer 
de tudo, para ser mais 
atenta e esperta”, 
completa. A empresária 
passa essa vontade de 
aprender aos funcionários, 
com incentivo à 
participação em cursos.

Maria Vitória de Alencar: “O negócio estava muito feio e decidi estudar para saber o que poderia ser feito”

Produtos expostos na loja Água de Cheiro, no Jardim América

Fotos: Fernando Leite
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da arte gráfica ao faturamento 
Desiludido com carreira de formação, designer abre a própria empresa e torna-se faturista de médicos em Goiânia

Daniel Gustavo do Val-
le Siqueira Abdelnur, de 31 
anos, tem formação superior 
em Designer Gráfico. Traba-
lhou em um jornal de Goiás 
como diagramador e em uma 
editora de livros. Mas foi no 
comando de um negócio bem 
diferente de sua área de atua-
ção que encontrou satisfação 
e rentabilidade. Há três anos, 
abriu a própria empresa e tor-
nou-se faturista de médicos. 
Na atividade, é o responsável 
por organizar e receber para 
profissionais daquela área os 
valores de atendimentos feitos 
por meio de planos de saúde.

O empresário conta que 
decidiu abrir o próprio negó-
cio quando descobriu que sua 
profissão não era fácil e, mui-
to menos, rentável. Diz que no 
último emprego em que atuou 
como designer, por exemplo, 
percebeu que o proprietário 
estava na mesma carreira há 
40 anos e ainda passava por 
dificuldades para manter a 
empresa. “Comecei a pensar 
que precisava fazer outra coi-
sa para não ser sempre empre-
gado”, relata.

alimentos
Antes de entrar na área 

de faturamento médico, Da-
niel pensou em outros tipos 
de negócios. O primeiro que 
passou por sua mente foi no 
ramo alimentício. Seria uma 
pastelaria ou pamonharia. 
Estava pronto para vender 
o carro, único bem à época, 
e investir o dinheiro, soma-
do a um pequeno valor que 
tinha economizado, no novo 
empreendimento. Mas, antes 

de se aventurar, pediu orien-
tação ao Sebrae Goiás.

“Pensava em um negócio 
e ia ao Sebrae saber como 
montá-lo. Essa orientação 
e pesquisa são fundamen-
tais para se ter sucesso”, diz. 
Foi por meio da orientação 
da instituição que descobriu 
que teria de investir mais do 
que imaginava para seguir na 
área de alimentação. O inves-
timento deixou o empresário 
preocupado, mas não desistiu 
e logo surgiu a oportunida-
de de atuar com faturamen-
to médico. Daniel Siqueira 
aprendeu a função quando 
trabalhou no setor de fatu-
ramento de um hospital de 

Goiânia, em 2010, ainda na 
época em que era diagrama-
dor – trabalhava meio perío-
do em cada local.

Daniel conta que o cunha-
do, que também é faturista, o 
indicou para a atividade. Diz 
que é difícil entrar no ramo, 
pois o trabalho depende da 
confiança dos médicos e, por 
isso, o caminho mais fácil é 
pela indicação. “Sou respon-
sável pelo médico receber 
quantias grandes e criar essa 
confiança é difícil. Mas, de-
pois de criá-la, um médico in-
dica para o outro e a tendên-
cia é de crescimento”, explica. 
Começou com cinco clientes 
e, hoje, já tem 40. 

O empresário, que se en-
caixa na modalidade de mi-
croempreendedor individual 
(MEI), diz que realizou um 
sonho ao abrir o próprio ne-
gócio. No início, segundo 
conta, o trabalho era pesado, 
pois atuava sozinho. Hoje, 
tem horários mais flexíveis 
e conta com a ajuda de um 
funcionário. “É sempre bom 
trabalhar para você mesmo. 
Esse é o sonho da maioria das 
pessoas e estou conseguindo 
realizar isso.”

crescimento 
Mesmo já tendo realizado 

o sonho de ter o próprio ne-
gócio, Daniel não quer parar 

serviço

Faturamento Médico - 
9207-2888 e 8489-5693

Daniel Siqueira: “Pensava em um negócio e ia ao Sebrae saber como montá-lo. Essa orientação e pesquisa são fundamentais para o sucesso”

ASN gOIÁS go.agenciasebrae.com.br

Fernando Leite

por aí. Diz que seu lado em-
preendedor, que não imagina-
va ter, já foi despertado. Por 
isso, ressalta que não para de 
pensar em novas oportuni-
dades. Se surgir outros bons 
negócios no caminho, garan-
te que não perderá a chance 
de crescer ainda mais. “Já fui 
bastante elogiado pelos clien-
tes e isso é um sinal de que 
estou no caminho certo.”
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Para não deixar amigo 
na mão, padeiro 
monta empresa e 
inicia trajetória de 
sucesso em Formosa

O padeiro Manoel Carlos 
da Cruz, de 52 anos, nunca 
pensou em empreender negó-
cio próprio. Estava satisfeito 
com o ofício que aprendeu 
ainda na adolescência, no 
município de Formosa (GO), 
Entorno do Distrito Federal 
(a 282 km de Goiânia). Com a 
renda no final do mês, conse-
guia satisfazer as necessida-
des de casa e ainda sobrava 
dinheiro para trocar, de vez 
em quando, o automóvel da 
família.

No entanto, nas muitas 
voltas da vida, Manoel Carlos 
se viu “obrigado” a empreen-
der negócio próprio. Dezessete 
anos atrás, Leo, como é mais 
conhecido, foi colocado na pa-
rede por um amigo, que queria 
um sócio para montar uma pa-
nificadora. “Não tive escolha. 
Ele é muito meu amigo e não 
poderia deixá-lo na mão. Re-
solvi entrar com tudo no negó-
cio. E deu certo.”

obrigação de mudar de vida

F O R M O S A

PELO ESTADO

serviço

A Favorita - Casa  
dos Pães e Vinhos -  
(61) 3631-2658
Rua 1, nº 296, Setor 
Primavera, Formosa (GO)
Agência Sebrae Formosa: 
(61) 3981-1066
Regional Entorno do DF 
do Sebrae Goiás: 
(62) 3481-9300 (Luziânia)

Foram 12 anos de socieda-
de, até que ambos se separa-
ram, amigavelmente, em 2008. 
Cada um seguiu seu rumo e 
Leo continuou, sozinho, no 
comando da A Favorita - Casa 
dos Pães e Vinhos. Só transfe-
riu a sede para imóvel próprio 
no Setor Primavera. O negócio 
começou modesto no novo en-

dereço. No início, a venda era 
apenas de pães, biscoitos, tor-
tas e salgados. Hoje, serve lan-
ches preparados na hora, tem 
queijos refinados e uma razo-
ável carta de vinhos.

“Meu público estava recla-
mando que eu precisava mon-
tar, dentro da padaria, uma 
parte de conveniência. E foi o 

que eu fiz”, conta. Leo trabalha 
com a família e 16 funcioná-
rios no empreendimento. É a 
padaria mais antiga da cidade 
em funcionamento. Indagado 
sobre o segredo do sucesso, 
responde de bate-pronto: “Des-
de o começo, quando monta-
mos um negócio de sócio, sem-
pre caminhei ao lado do Sebrae 

Manoel Carlos, mais conhecido como Leo: “Desde o começo, sempre caminhei ao lado do Sebrae Goiás”

Pães, salgados e doces são marcas de sucesso da Favorita, em Formosa: reservar as quitandas com antecipação é garantia de não ficar sem os produtos em casa ou no trabalho

Goiás. Nesses 17 anos, sempre 
recebi apoio, treinamento de 
pessoal, qualificação e consul-
torias do Sebrae.”

referência
Além de ser a mais antiga 

padaria em funcionamento da 
cidade, A Favorita é famosa 
pela qualidade dos salgados. 
Praticamente todos os órgãos 
públicos de Formosa compram 
coxinhas, empadas e outros 
petiscos na panificadora. Em 
determinados dias, para não 
fazer feio no trabalho ou em 
casa, é preciso reservar com 
antecedência os salgados. “Te-
mos um nome de confiança 
na cidade”, destaca Leo.

Fotos: Fernando Leite
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tempero familiar sustenta negócio
Empreendedora 
transforma mistura de 
sucesso, criada pelo 
avô, em oportunidade 
rentável

Tempero criado por José 
Batista Guimarães, de 87 anos, 
mais conhecido como ‘Vovô 
Zeca’, virou investimento para 
a família. A neta Susana Régia 
Guimarães Bessa, 36, aprovei-
tou a receita para vencer difi-
culdades. Ela juntou sal, alho, 
cebola, pimenta e noz-mosca-
da para empreender, acreditan-
do na qualidade do Tempero 
do Zeca, bastante apreciado em 
Mineiros (GO), município a 433 
km de Goiânia.

Susana conta que o avô 
comprava 60 kg de sal para 
produzir o tempero, tudo ma-
nualmente: o descasque e cor-
tes do alho e cebola, a mistura, 
preparo e embalagem. Logo, 
Zeca parecia não ter mais tan-
ta força física para a ativida-
de. Mas, havia uma clientela 
formada. Especialmente de 
uma frutaria em Mineiros, que 
revendia o produto. “Meu avô 
abriu mercado para nossa fa-
mília eternizar o sabor de seu 
tempero”, explica.

Na época trabalhando com 
faxina (ano 2009), Susana 
percebeu que o Tempero do 
Zeca era desejado pelos con-
sumidores. “Muita gente me 
perguntava onde encontrar o 
tempero, pois começava a su-
mir da prateleira (frutaria).” 

Estava ali, à mesa de sua 
casa, a receita para transfor-
mar a mistura de sucesso do 
avô numa oportunidade de 
negócio. “Falei pro vovô que 
ia continuar sua criação e, 

dele, recebi apoio e orienta-
ções”, comenta.

natureza
Lembra Susana que Zeca 

qualificou a natureza como 
um dos diferenciais da quali-
dade do tempero. “Sem con-
servantes!”, clamou. E assim 
está sendo feito. Desde 2010, 
quando ela formalizou sua 
atividade, como microempre-
endedora individual, produz 
o Tempero do Zeca ‘original’. 
“Mudamos apenas a quanti-
dade, já que a clientela au-
mentou entre donas de casa, 

restaurantes e mercados.”
Atualmente, Susana fa-

brica 700 kg da receita por 
mês, vendidos, em média, a 
R$ 7 o quilo. A renda bruta 
mensal, de aproximadamen-
te R$ 5 mil, a ajuda a inves-
tir no progresso do negócio. 
Anexo à casa da mãe (Maria 
dos Santos Guimarães Bessa), 
onde mora, ela produz tem-
peros em estrutura adaptada, 
com descascadora e moedora 
(alho), freezer e balança di-
gital. “As instalações facili-
taram muito, mas precisava 
melhorar os processos.”

PELO ESTADO

diagnóstico
As ações do Programa 

Negócio a Negócio, desen-
volvido pelo Sebrae Goiás, 
começaram a auxiliar na 
produção do Tempero do 
Zeca. Depois que o agente 
de orientação do programa 
fez diagnóstico das necessi-
dades do empreendimento, 
Susana decidiu investir no 
aumento de produtividade, 
nova embalagem e melho-
rar o layout do produto. 

Antes embalado num sa-
quinho plástico, o tempero 
passou para um baldinho 
plástico (250g/500g), com 
lacre, além de nova etiqueta. 
“Isso estimulou as vendas: 
os mercados aumentaram 
os pedidos em 50%”, lembra 
Susana. Além disso, a pró-
pria formalização ajudou. 
“Sem registro, os mercados 
não podiam comprar nossa 
fabricação.”

Neta do criador do tempero, Susana Guimarães Bessa procura, por meio do conhecimento, manter o crescimento do negócio em Mineiros

Renan Accioly
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serralheiro prospera com locações
Empreendedor aproveita oportunidades abertas com crescimento rápido da cidade, diversifica negócios e muda de vida

Dono de imóveis e empresas 
no município de Campos Belos 
(a 606 km de Goiânia), o em-
presário Vanderley Serafim dos 
Reis, de 38 anos, sempre teve 
uma certeza na vida: só conse-
guiria mudar de vida por meio 
de negócio próprio. Por isso, 
praticamente nunca trabalhou 
de empregado. Fez apenas um 
estágio de aproximadamente 
três meses em uma serralheria, 
quando tinha 16 anos. “Entrei 
lá apenas para aprender o ofí-
cio. Quando aprendi, montei 
minha serralheria”, revela.

De família humilde, Vander-
ley montou uma serralheria e 
começou a fabricar portões. No 
entanto, nunca fechou os olhos 
para novas oportunidades. Tan-
to é que não demorou muito e 
comprou o primeiro imóvel, 
para abrigar a primeira empre-
sa. Com o crescimento rápido 
de Campos Belos, percebeu que 
poderia ganhar dinheiro com a 
locação de equipamentos e fer-
ramentas para construção civil. 
“Se eu poderia emprestar, tam-
bém poderia alugar.”

Quatro anos atrás, o em-
preendedor montou a Uni-
versal Locações e Ferragens, 
ao lado de sua serralheria, na 
Vila Baiana, região central da 
cidade - tudo em prédio pró-
prio. O negócio prosperou de 
tal forma que ele passou o 
comando da serralheria para 
um cunhado e, hoje, foca as 
ações apenas na Universal. 
De andaimes, compactadores 
a betoneiras, Vanderley aluga 
até barcos, motores de popa e 
cadeiras para festas.

“Aqui eu tenho de tudo um 
pouco”, resume, com o olhar 
fixo para o setor de ferragens 

C A M P O S  b E L O S

da loja, implementado no iní-
cio do ano passado. “Percebi 
que aqui, em Campos Belos, 
existia uma carência muito 
grande para compra de ferra-
gens. Por isso, estou investindo 
para crescer ainda mais.”

Desde outubro passado, 
Vanderley já investiu pelo 
menos R$ 100 mil na empre-
sa. Dinheiro gasto na compra 
de novas ferragens. “Vendi até 
um carro”, revela. “Carro só 
me dá despesa. A loja me dá 
lucro”, justifica. 

O negócio, que começou 
com investimento de R$ 15 
mil, quatro anos atrás, hoje 
está avaliado em pelo menos 

R$ 500 mil. Somente betonei-
ras são 30 à disposição dos 
empreiteiros da cidade, além 
de outras 12 compactadoras e 
quase uma dezena de carreti-
nhas. Recentemente, Vanderley 
participou do programa Negó-
cio a Negócio, do Sebrae Goiás, 
ofertado pela regional Nordeste 
(sede em Posse).

“Gosto de receber dicas, 
conversar com as pessoas. 
Sempre que posso, participo de 
cursos e palestras. Meu apren-
dizado é contínuo”, finalizou.

crescimento
A renda per capita média de 

Campos Belos cresceu 83,16% 

nas últimas duas décadas, se-
gundo pesquisa do Atlas do 
Desenvolvimento Humano no 
Brasil 2013. Em 1991, a ren-
da per capita média era de R$ 
266,41; em 2010, passou para 
R$ 487,96. A taxa média anual 
de crescimento econômico foi 
de 8,93% na década de 1990, 
e 68,15% na década de 2000. 
A população estimada é de 19 
mil habitantes. 

O município está encrava-
do nas divisas de Goiás com o 
Tocantins e Bahia, no Nordes-
te goiano, e possui o segundo 
maior PIB da região (R$ 139 
milhões) - perde apenas para 
Posse, com R$ 239 milhões.

negócio a 
negócio

O programa Negócio 
a Negócio tem como 
objetivo levar orientação 
empresarial gratuita 
para melhoria na 
gestão do negócio. O 
programa acompanha 
o desenvolvimento dos 
microempreendedores 
individuais (MEI) 
e microempresas 
(MPE) legalmente 
constituídas, por meio de 
atendimento presencial e 
continuado, com foco na 
gestão do negócio e do 
planejamento, e tratando 
de questões relevantes 
para a obtenção do 
sucesso nas áreas de 
empreendedorismo e 
gestão administrativo-
financeira (mercado, 
produção, 
comercialização, finanças 
e recursos humanos). 
As visitas são gratuitas 
e realizadas pelos 
Agentes de Orientação 
Empresarial.

Serviço: 
Universal Locações e 
Ferragens - (62) 9668-
7189
Avenida Santana, s/
nº, Lt. 16, Qd. 53, Vila 
Baiana, Campos Belos 
(GO)
Regional Nordeste do 
Sebrae Goiás: (62) 3481-
9300 (Posse)

Vanderley Serafim dentro da loja que mistura venda de ferragens com aluguel de equipamentos

Renan Accioly



24

feveReIRO/2014JORNAL SEBRAE

E X P E C T A T I V A S  D O S  P E q U E N O S  N E g Ó C I O S

ObSERVATÓRIO

empreendedor vai 
investir mais em 
gestão e capacitação
80% dos empresários da pequena empresa pretendem reduzir custos 
operacionais e qualificar trabalhadores este ano, aponta sondagem

Os empresários goianos de-
vem aumentar investimentos 
para gestão das empresas e 
capacitação, este ano. A son-
dagem ‘Expectativa dos Empre-
endedores de Goiás para 2014’, 
realizada pelo Sebrae Goiás, 
mostra disposição dos proprie-
tários pela qualificação. Segun-
do os dados, 80% dos empre-
endedores pretendem investir 
em processos para redução de 
custos operacionais dos negó-
cios e na própria capacitação 
profissional. Por outro lado, 
70% dos empresários devem 
buscar capacitação para seus 
colaboradores.

Diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás, Manoel Xavier  
afirmou que as entidades do 

Sistema ‘S’ no Estado serão ain-
da mais ‘exigidas’ em 2014. “O 
Sebrae e seus parceiros devem 
promover soluções que ajudem 
os empreendedores a enfrentar 
os cenários econômicos apre-
sentados.”

Para Manoel Xavier, outros 
apontamentos bastante signi-
ficativos da sondagem miram 
entraves para desenvolvimento 
dos negócios. Os dados apresen-
tam a burocracia, carga tributá-
ria e ausência de mão de obra 
qualificada como as principais 
dificuldades enfrentadas pelos 
empresários de micro e peque-
nas empresas. “O Sebrae Goiás 
vai continuar sua articulação 
junto aos governos para criar 
ambientes favoráveis para cres-

cimento das MPE”, destacou.
O dirigente lembrou que o 

Sebrae Goiás participa das dis-
cussões sobre políticas públicas 
para benefício das empresas 
goianas. “O Governo de Goiás 
responde bem às reivindicações 
da MPE, inclusive com a quarta 
menor carga tributária inciden-
te às micro e pequenas empre-
sas no Brasil.”

expectativas em dados 
A sondagem foi realiza-

da em 69 municípios goia-
nos, ouvindo 374 empresários 
da MPE de 14 de novembro 
a 23 de dezembro. Foram en-
trevistados 240 homens e 134 
mulheres, com idades de 18 a  
65 anos.

Treinamento do Sebrae Goiás para empreendedores que desejam colocar produtos no exterior

Fotos: Edmar Wellington

oportunidade na copa
Mais da metade (57%) 

dos empreendedores 
goianos acredita que as 
vendas de suas empresas 
devem aumentar durante 
a realização da Copa do 
Mundo de Futebol no Bra-
sil, este ano. A sondagem 
‘Expectativa dos peque-
nos negócios goianos para 
2014’, divulgada em janei-
ro, mostra também a dis-
posição dos empresários 
em aproveitar as oportuni-
dades do mercado.

Diretor-superintenden-
te do Sebrae Goiás, Mano-
el Xavier, observa que os 
empreendedores estimam 
melhorar qualidade da 
gestão, produtos e servi-
ços prestados, e que essa 
condição pode ajudar em-
preendimentos goianos 
a se beneficiar com o mo-
vimento da Copa, mesmo 
Goiás não sendo sede para 
treinamento de seleções 
de futebol. “Principalmen-
te nas cidades turísticas do 
Estado, que serão atrações 
para turistas alojados em 
Brasília, uma das cidades-

-sede”, explica.
Manoel Xavier acredita 

que os projetos desenvol-
vidos pelo Sebrae Goiás nas 
regiões devem auxiliar as 
micro e pequenas empre-
sas (MPE) a se preparar para 
isso. Da cidade de Alto Para-
íso de Goiás, ao Nordeste do 
Estado, ao município de Mi-
neiros, no extremo Sudoes-
te, as ações visam capacitar 
o funcionamento das MPE, 
especialmente em gestão 
e mão de obra, e promover 
acesso ao mercado.

Um dos exemplos é o 
Projeto de Turismo e Cul-
tura da Região Nordeste 
de Goiás, com o desenvol-
vimento da metodologia 
Design de Destino, que 
valoriza a identidade visu-
al do Circuito Turístico da 
Chapada dos Veadeiros, 
por meio de ferramentas 
impressas e on line. Com 
isso, a região deve ganhar 
maior prospecção merca-
dológica nacional e inter-
nacional, com a divulgação 
profissional do circuito, es-
pecialmente em feiras.

Cachoeira Almécegas, em Alto Paraíso, deve receber turistas da Copa
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ObSERVATÓRIO

cenário econômico

gestão

mercado

capacitação investimentos

Questionários aplicados: 374, em 69 municípios do Estado, sendo 
na região Metropolitana (60%), Sul (14%), Entorno do DF (9%), 
Centro (7%), Norte (5%)  
e Oeste (5%)

universo da metodologia

l Portes e respectivas participação na sondagem: 
Microempreendedor Individual (49%); microempresa (40%); 
empresa de pequeno porte (10%)

l Setores econômicos e respectivas representatividades na 

sondagem: Comércio (45%), Serviços (44%), Indústria (10%)
l Cálculo amostral: margem de erro de 5%; intervalo de 

confiança, 95%
l Período da coleta: 14 de novembro a 23 de dezembro 
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M O b I L I D A D E  U R b A N A

A proposta era criar um ne-
gócio de entrega rápida, eco-
nômica e sustentável por meio 
de bicicletas, em Goiânia (GO). 
A ideia deu tão certo que, com 
apenas dois anos de atuação, 
a Debike Courier despertou o 
interesse de empresas que se 
preocupam com questões am-
bientais e ampliou os negócios 
para outros Estados. Agora, os 
bikes (como são chamados os 
entregadores), que fazem en-
tregas de malotes, documentos 
e tudo mais que dá para carre-
gar em duas rodas sem motor, 
podem ser vistos em Brasília 
(DF) e Marabá (PA). Até o iní-
cio do segundo semestre, eles 
também estarão em Cuiabá 
(MT) e Palmas (TO). 

A empresa, primeira em 
Goiânia na entrega por meio 
de bicicletas, foi criada nos 
moldes de uma startup e, no 
início do ano, fechou parceria 
com uma aceleradora – que 
tem a Debike como primeiro 
caso em Goiânia. A ideia de 
fazer entregas por meio de bi-
cicletas foi do designer edito-
rial Ruy Loyola Carvalho, de 
28 anos, a partir de experiên-
cias que seus pais vivenciaram 
na Europa. “Eles lançaram a 
semente com a ideia de uma 
modalidade urbana sustentá-
vel”, conta.

Sempre adepto das bici-
cletas, o empreendedor bus-
cou também informações 
em São Paulo (SP), onde, há 
mais de seis anos, empresas 
trabalham com esse tipo de 
serviço. Loyola começou so-
zinho e, hoje, tem mais dois 

Debike Courier 
desperta o interesse 
de empresas que 
se preocupam com 
questões ambientais e 
expande negócios para 
outros Estados

sistema de entrega ‘verde’ 
ganha novos mercados

serviço

Debike Courier - (62) 
8271-9720
Rua T-13 com T-4, 
Edifício Absolut, sala 8, 
Goiânia (GO)

Ruy Loyola, de 28 anos, idealizador da Debike Courier, empresa que já tem 40 clientes nas cidades de Goiânia (GO), Marabá (PA) e Brasília (DF)

sócios. No total, são cinco 
funcionários em Goiânia, 
três em Marabá e quatro em 
Brasília. São 40 clientes di-
vididos nas três lojas. 

Antes de abrir a Debike 
Courier, o jovem procurou o 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae 
Goiás) para se informar quan-
to à viabilidade do serviço e 
de como abrir uma empresa. 
Loyola começou com inves-
timento de R$ 28 mil. Logo 
no início, despertou o interes-

se de empresários que têm a 
preocupação ambiental, mas 
o negócio também se tornou 
viável para outros mercados.

O trabalho, segundo conta 
Loyola, é bem parecido com o 
que motoboys fazem, porém, 
os bikes carregam o conceito 
ambiental. Além da consciên-
cia de preservação, o serviço 
feito por meio das bicicletas é 
mais econômico, com redução 
de até 30% nos custos de uma 
entrega. “E quando trabalha-
mos em um raio menor e mais 

otimizado, a entrega também 
pode ser mais rápida que a 
feita com motos. Além disso, 
tem o aspecto de ser menos 
poluente e ter menos bagunça 
de trânsito”, ressalta.

inovação 
Loyola diz que a empresa 

prepara uma inovação, que é 
a implantação de um softwa-
re, por meio de um aplicativo 
(com os bikes geolocalizados), 
para o cliente acompanhar 
o trabalho contratado. Cada 

bike faz, em média, de 12 a 15 
entregas por dia – eles usam 
equipamentos de segurança e 
são segurados pela empresa.

Fernando Leite
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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
  Silvânia: (62) 3332-2106
  Uruaçu: (62) 3357-1007
  Valparaíso de Goiás: 

(61) 3625-0721

agências sebrae

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

regional sudeste

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

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

Descoberto
•	 Valparaíso	de	Goiás
•	 Vila	Boa

regional entorno do  df

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

regional metropolitana

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

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

regional norte

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

regional oeste

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

regional sul -sudoeste

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

regional centro
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Resultado para o Sebrae é tudo.
Uma gestão eficiente gera bons resultados. E resultado 

é transformar conhecimento em lucro para sua empresa.

O  Sebrae está aqui para ajudar na gestão do seu negócio. 

Conheça nossos cursos, palestras e consultorias para 

lucrar e vender mais.

Conte com os especialistas do Sebrae.

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