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É FÁCIL REALIZAR 

O SONHO DO 

PRÓPRIO NEGÓCIO 

OU LICENCIAR SUA 

EMPRESA QUE JÁ 

ESTÁ EM ATIVIDADE.

O Brasil subiu 16 posições no ranking que avalia a facilidade 
de fazer negócios em 190 países. É o país que mais fez reformas 
na América Latina em 2017 e tem melhorado imensamente 
o ambiente de negócios para as pequenas empresas. Antes 
era necessário 79 dias para abrir uma empresa, hoje, com 20 
dias é possível realizar o processo. Isso foi possível devido ao 
apoio do SEBRAE no processo de desburocratização através 
do REDESIMPLES, que visa agilizar e otimizar as etapas.

No Distrito Federal, o processo de registro de empresa 
leva, em média, cinco dias para ser realizado. Acesse: 
www.redesimples.df.gov.br e veja como é fácil abrir e licenciar 
o seu negócio pelo portal de serviços da REDESIMPLES/DF. 

0800 570 0800

Existe sempre uma Agência de 
Atendimento Sebrae perto de você 
preparada para orientar todo o 
processo! Ligue e marque uma visita.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

E ra janeiro de 2015, o Brasil começa-
va a entrar em um período de profun-
da recessão, um cenário catastrófico 

para o desenvolvimento social e econômico 
do país. O Produto Interno Bruto (PIB) entrou 
em queda livre, provocando um devastador 
aumento do desemprego. Rapidamente se 
dissolveu a imagem daquele país que pou-
cos anos atrás crescia e pedia passagem 
entre as nações mais ricas e desenvolvidas 
do planeta. Como se não bastasse, havía-
mos sofrido no ano anterior o baque do 7 
a 1 para os alemães na semifinal da Copa 
do Mundo disputada em casa – quase uma 
premonição dos meses e anos terríveis que 
viriam pela frente. 

Na tentativa de enfrentar as consequên-
cias desse tsunami, naquele mesmo mês de 

janeiro, o Sebrae no Distrito Federal começou 
a se empenhar no reerguimento da economia 
local por meio do apoio às micros e pequenas 
empresas e do fomento ao empreendedoris-
mo em todo o território brasiliense. Apesar da 
gravidade da crise as pesquisas mostravam 
um cenário de crescimento dos pequenos 
empreendimentos e negócios.

Com esses dados animadores, a dire-
toria e os colaboradores do Sebrae uniram 
forças para transformar o ambiente empre-
endedor da Capital Federal. Precisávamos 
estar próximos do pequeno empreende-
dor e, para isso, optamos por descentra-

A TRANSFORMAÇÃO

EMPREENDEDORA

O Sebrae no DF continuará 
atuando para criar condições 
de um futuro cada vez melhor 
para os cidadãos brasilienses.
Luís Afonso Bermúdez
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no DF
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lizar nossas atividades. Não 
nos limitamos à infraestrutura 
estabelecida no SIA e, estrate-
gicamente, fincamos a nossa 
bandeira também na Asa Nor-
te, Asa Sul, Gama, Sobradinho 
e Taguatinga. Essa foi uma ação 
fundamental para estimular o 
surgimento de novos negócios 
no Distrito Federal.

O estreitamento de rela-
ções também envolveu diver-
sos órgãos governamentais e 
instituições parceiras do Sebrae 
no DF.  Juntos, promovemos 
16 Mutirões da Simplificação, 
iniciativa que idealizamos em 
meados de 2016 e que fornece 
orientações sobre registro e li-
cenciamento de empresas de 
forma rápida e prática, além de 
oficinas e palestras gratuitas. 
Também expandimos para 25 o 
número de Salas do Empreen-
dedor, espaços disponibilizados 
pelo Governo do Distrito Fede-
ral que proporcionam o acesso 
ao atendimento e soluções que 
são desenvolvidas pelo Sebrae. 

Desenvolvemos uma for-
te atuação junto às dezenas de 
cadeias que integram o setor 
produtivo brasiliense e apresen-
tamos oportunidades para que 

o nosso público pudesse trocar 
experiências, ampliar redes de 
contato e se aproximar do mo-
rador local. Para isso, inserimos 
empresários, artesãos e pro-
dutores rurais em centenas de 
realizações e também em mis-
sões técnicas ao longo desses 
quatro anos, mostrando que a 
nossa atuação realmente faz a 
diferença na vida de cada um.

Ainda ao lado de nossos 
parceiros, participamos de um 
momento histórico para o nos-
so quadrilátero, durante a inau-
guração do Parque Tecnológico 
de Brasília, o BioTIC. O espaço 
que há mais de 30 anos era ne-
cessário para promover o ecos-
sistema de inovação do Distrito 
Federal foi concebido como um 
grande diferencial. À estrutu-
ra do parque, incorporamos um 
espaço colaborativo de estímu-
lo à criatividade e à inovação de 
empreendedores cujo objetivo é 
promover o desenvolvimento de 
conhecimentos e oportunidades, 
o Sebraelab. Assim, o BioTIC se 
tornou o primeiro parque tec-
nológico do país a receber uma 
estrutura tão fundamental para o 
desenvolvimento de empreende-
dores e na busca de um cenário 
melhor para a economia.

Como Presidente do Con-
selho Deliberativo desta institui-
ção, seguramente uma das mais 
importantes do Brasil, não pos-
so deixar de ressaltar o esfor-
ço das pessoas que estiveram 
ao meu lado durante todo esse 
árduo trabalho de fomento. O 
ambiente harmonioso criado 
e mantido entre Diretoria Exe-
cutiva e os colaboradores foi 
essencial para renovarmos as 
esperanças por dias melhores 
e ajudar o DF no processo de 
retomada econômica. Foi nes-
se cenário que pude comprovar 
que é somente por meio de es-
forços conjuntos que a transfor-
mação pode acontecer.

A partir de janeiro de 2019, 
o Sebrae no DF continuará atu-
ando para criar condições de 
um futuro cada vez melhor para 
os cidadãos brasilienses. No-
vos desafios e conquistas farão 
parte dos novos capítulos da 
transformação proposta pela 
instituição. No entanto, será do 
pequeno empreendedor o pro-
tagonismo de ajudar a criar um 
ambiente harmonioso também 
no Distrito Federal.
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MUTIRÕES DA SIMPLIFICAÇÃO
TRANSFORMAM A  V IDA  DE  EMPREENDEDORES  NAS 
REG IÕES  ADMINISTRAT IVAS  DO  D ISTR ITO  FEDERAL

Idealizado com o propósito de fa-
cilitar a vida do micro e pequeno 
empreendedor brasiliense, o Mu-

tirão da Simplificação desembar-
cou em oito Regiões Administrati-
vas (RAs) do DF ao longo de 2018. 
As ações, organizadas em conjunto 
com o Governo do Distrito Fede-
ral, orientaram empreendedores e 
potenciais empresários quanto ao 
registro e licenciamento de em-
presas, e ainda ofereceram pales-
tras e oficinas sem custos para o 
público interessado.

Durante os Mutirões, os em-
preendedores também puderam 

resolver pendências com órgãos 
licenciadores e instituições par-
ceiras do Sebrae no DF, como a 
Agência de Fiscalização (Agefis); 
Corpo de Bombeiros; Defesa Ci-
vil; Instituto Brasília Ambiental 
(IBRAM); Secretaria do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Huma-
nos; Vigilância Sanitária; Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC); 
Junta Comercial; Receita Federal e 
Sindicato das Empresas de Servi-
ços Contábeis (Sescon-DF).

“É missão do Sebrae estimu-
lar o empreendedorismo e o desen-

volvimento sustentável dos peque-
nos negócios contribuindo, dessa 
forma, para o desenvolvimento do 
país. A somatória dos resultados 
obtidos em cada realização com-
prova a eficiência do Mutirão para 
facilitar o ambiente de negócios no 
DF”, afirma o Presidente do Con-
selho Deliberativo do Sebrae no 
DF, Luís Afonso Bermúdez.

O primeiro Mutirão de 2018 
aconteceu entre os dias 30 de ja-
neiro e 2 de fevereiro na cidade de 
Sobradinho, onde foram realizadas 
orientações para cerca de 1.500 
pessoas e palestras e oficinas que 
reuniram 428 empreendedores. Os 
empresários do Recanto das Emas 
também foram beneficiados pelo 
Mutirão, entre os dias 27 de feverei-
ro e 2 de março. A realização orien-
tou mais de 1,7 mil pessoas quanto 
aos processos de abertura e regis-
tro de empresas e capacitou outras 
430 em palestras e oficinas gra-
tuitas que abordaram temas como 
vendas, tributação, marketing, le-
gislação e gestão empresarial. 

Vinte dias depois foi a vez do 
Núcleo Bandeirante receber a ten-
da da força-tarefa. A cidade, que 
foi o principal ponto de apoio aos 
pioneiros na época em que Brasília 

Fotografia: Tripé Imagem
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era apenas um grande canteiro de 
obras, saiu ainda mais fortalecida 
com as orientações e capacitações 
promovidas pelo Sebrae no DF e 
o Governo de Brasília. Ao todo fo-
ram feitos 1.507 atendimentos e 
308 pessoas foram capacitadas 
durante os quatro dias de realiza-
ção. Em abril, os empreendedores 
do Paranoá e do Itapoã acolheram 
a iniciativa, que aconteceu entre 
os dias 24 e 27 e superou todas as 
expectativas. Foram mais de 1.500 
orientações e quase 400 pessoas 
capacitadas em palestras e ofici-
nas gratuitas.

Simultaneamente à Semana 
do Microempreendedor Individual 
(MEI), no mês de maio, o Mutirão 
foi realizado em Ceilândia e ajudou 
a promover o empreendedorismo 
na cidade. Os colaboradores do 
Sebrae e das instituições parcei-
ras prestaram 3.447 atendimentos, 
enquanto consultores comparti-
lharam conhecimento com 1,1 mil 

empreendedores em 75 atividades. 
“Difundimos know how, ampliamos 
o atendimento do Sebrae ao mi-
croempreendedor e contribuímos 
para o desenvolvimento da econo-
mia do DF”, afirmou o superinten-
dente Rodrigo Sá, na ocasião.

No mês de julho, a ação acon-
teceu em um dos locais mais mo-
vimentados da Capital Federal: a 
plataforma superior da Rodoviária 
do Plano Piloto. Em quatro dias, o 
evento atendeu a cerca de 1,8 mil 
pessoas – 30% a mais do que a ex-
pectativa inicial – e também capa-
citou aproximadamente 350 pesso-
as, em 20 oficinas. A realização foi 
elogiada por Heloísa de Menezes, 
diretora-técnica do Sebrae Nacio-
nal, que reafirmou a importância da 
instituição para o desenvolvimento 
do ambiente empreendedor no DF. 
“Ao realizar o Mutirão, o Sebrae no 
DF mostra que está na rua, próximo 
ao pequeno negócio brasiliense, e 
que é um parceiro do governo local, 

já que atua pensando no progresso 
econômico da cidade”, disse.

As duas últimas realizações 
aconteceram respectivamente nos 
meses de agosto e setembro. Em 
Águas Claras, o balanço do tra-
balho da força-tarefa apresentou 
mais de 1.500 atendimentos, além 
de cerca de 370 capacitações em 
palestras e oficinas, configuran-
do uma média de 18 pessoas por 
turma. Já no Riacho Fundo I a for-
ça-tarefa somou mais de 1.700 
atendimentos, superando em 50% 
o número previsto. Cerca de 230 
empreendedores também apro-
veitaram a presença da tenda do 
Sebrae e participaram de capaci-
tações sem custo.

Somado às realizações que 
veem acontecendo desde 2016, o 
Mutirão da Simplificação já atendeu a 
41,2 mil pessoas e capacitou cerca de 
nove mil empreendedores, em diver-
sas localidades do Distrito Federal.

Fotografia: Tripé Imagem
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AGÊNCIAS DE 
ATENDIMENTO
FORTALECEM ATUAÇÃO DO SEBRAE  NO DF

Focado em promover o desenvolvimento regional, 
por meio da evolução sustentável dos pequenos 
negócios, em 2018, o Sebrae no DF intensificou a 

realização de cursos, oficinas, orientações, consultorias, 
palestras e seminários nas agências de atendimento da 
instituição. Os seis espaços, que estão estrategicamen-
te distribuídos nas Regiões Administrativas (RAs) do Dis-
trito Federal, facilitaram o acesso de micro e pequenos 
empresários e também de potenciais empreendedores 
aos serviços e soluções oferecidos pelo Sebrae.

“A descentralização de nossas atividades amparou 
o desenvolvimento dos pequenos empreendedores bra-
silienses. Foi o meio pelo qual incentivamos a geração 
de emprego, renda e também como articulamos políticas 
públicas essenciais para o ambiente empresarial do DF”, 
avalia o superintendente do Sebrae no DF, Rodrigo Sá.

Até meados de junho, a RA de Sobradinho contou 
com a presença da Agência Itinerante de Atendimento 
do Sebrae, que estava montada sobre uma carreta de 
14 metros de extensão. A estrutura chegou à cidade em 
7 de dezembro de 2017 e saiu em 20 de junho, rumo a 
Planaltina. No entanto, outra carreta menor foi enviada à 
cidade para dar continuidade ao trabalho da instituição. 
No local foram promovidas 1.857 orientações 285 con-
sultorias e 416 pessoas foram capacitadas em cursos, 
oficinas e palestras.

Fotografia: Tripé Imagem
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Na 515 Norte, as orienta-
ções beneficiaram 4.538 pessoas, 
enquanto mais de 3.300 horas de 
consultorias foram proporcionadas 
a empreendedores locais. Cursos, 
palestras e oficinas reuniram um 
total de 1.263 empresários e a uni-
dade ainda realizou três seminários, 
que mobilizaram 85 pessoas.

Incorporada à estrutura do 
Escritório Regional do Sebrae, a 
agência do SIA foi uma das mais 
procuradas pelos brasilienses. O 
espaço foi palco de 31 cursos, 97 
oficinas, e 123 palestras, que reu-
niram 3.731 pessoas, ao mesmo 
tempo em que ofereceu quase nove 
mil horas de consultorias para 1.904 
empreendedores, e também foi uti-
lizado para orientar mais de 37 mil 
pessoas. A agência recebeu, ainda, 
cinco seminários que mobilizaram 
330 empresários.

Já em Taguatinga, região Oes-
te do Distrito Federal, que agrupa 
mais de 50% das empresas e micro-
empresas locais, os colaboradores 
e consultores do Sebrae realizaram 
um total de 23,8 mil atendimentos; 
capacitaram cerca de 3,7 mil em-
preendedores; prestaram 7,5 mil 
horas em consultorias, e promove-
ram mais de 200 eventos durante o 
período, como o Clube de Negócios 
e o lançamento do programa LÍDER. 

Os resultados do trabalho de-
senvolvido no espaço foram come-
morados no dia 5 de outubro, data 
que marcou o Dia Nacional da Mi-
cro e Pequena Empresa e também 
o primeiro aniversário de funciona-
mento da agência.

No Gama, o destaque tam-
bém foi o número de beneficiados 
por orientações: 5.056 pessoas, 
além de 140 consultorias que soma-

ram mais de 1,2 mil horas, enquanto 
49 eventos – entre cursos, oficinas 
e palestras – ajudaram a desenvol-
ver habilidades e competências de 
quase 700 empreendedores bra-
silienses. No mesmo período, na 
agência de atendimento da 604 Sul, 
que é incorporada à sede do Sebrae 
Nacional, foram realizadas 850 con-
sultorias e 6.683 orientações. 

“O progresso é impossível 
sem mudança. Se não descentra-
lizássemos nossas atividades o 
apoio ao surgimento e ao desenvol-
vimento de novos negócios estaria 
comprometido no Distrito Federal. 
As estatísticas comprovam que a 
estratégia foi positiva e vital para a 
engrenagem que movimenta, dia-
riamente, a economia de Brasília e 
do País”, observa o presidente do 
Conselho Deliberativo do Sebrae no 
DF, Luís Afonso Bermúdez.

Fotografia: Tripé Imagem
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MISSÕES TÉCNICAS
AUXIL IAM O  DESENVOLV IMENTO DE 

EMPRESÁR IOS  BRAS IL IENSES

Comprometido em promover o acesso a no-
vos conteúdos, inovações tecnológicas e 
expansão de networking, o Sebrae no Dis-

trito Federal organizou 45 missões técnicas duran-
te o ano de 2018. As viagens mobilizaram grupos 
que reuniram um total de 667 empresários, dos 
mais variados segmentos produtivos do DF, com 
destino a eventos nacionais e internacionais. 

“As viagens favoreceram o aumento da com-
petitividade e da sustentabilidade dos participan-
tes. Por meio delas, o Sebrae também possibilitou 
a busca por soluções inovadoras e induziu cada 
empresário ou produtor a refletir e a aplicar os con-
teúdos adquiridos em seus respectivos negócios 
aqui no DF”, explica o superintendente do Sebrae 
no DF, Rodrigo Sá.

Uma das primeiras realizações foi a Missão In-
ternacional de Benchmarking Moda 2018, em janei-
ro, quando empreendedores brasilienses embarca-
ram rumo a Nova York para conhecer tendências de 
comportamento e inovações na indústria de moda. 
O roteiro da viagem incluiu visitas à lojas com sede 
em bairros famosos da cidade americana, como o 
Brooklyn e o Soho, onde os participantes puderam 
observar aspectos como: vitrinismo, iluminação e 
práticas de atendimento. O Fashion Institute of Tech-
nology (FIT) e a New York Fashion Week completaram 
o trajeto de aprendizado percorrido pelo grupo. 

Em fevereiro, dez empresários participaram de 
uma missão internacional que teve como destino a 
maior feira de alimentos orgânicos do mundo, a Bio-
fach, que acontece anualmente na cidade de Nurem-
berg, na Alemanha. A viagem foi uma das ações do 

Fotografia: Tripé Imagem
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projeto Crescer no Campo – Agricultura Orgânica 
no DF –, lançando pelo Sebrae em 2017 e que tem 
como objetivo promover ações estratégicas para 
melhorias na gestão e aumento na competitivida-
de de empreendimentos rurais. Durante os dias 
de missão, o grupo de empresários intercambiou 
conhecimentos, conheceu novas tecnologias e 
mapeou novas oportunidades de negócios.

No mês de março, dois empresários parti-
ciparam do principal evento internacional des-
tinado a profissionais do segmento de food-
service e hotelaria, a feira de negócios Sirha. 
O evento aconteceu em São Paulo e contou 
com a exposição de 250 marcas brasileiras e 
internacionais. Os empreendedores integraram 
o espaço Terroir (termo francês sem tradução 
mas que representa um conjunto de fatores, 
como geologia, topografia, clima etc.), que foi 
organizado pelo Sebrae Nacional. Nos estan-
des, além de apresentarem produtos ao públi-
co, os empresários puderam trocar cartões e 
construir uma rede de contatos para fechamen-
to de negócios e outras oportunidades. 

Já no mês de maio, o Sebrae no DF levou 
um grupo de 20 profissionais do segmento de 
saúde para participar da Feira Fórum Hospitalar 
2018, considerado a maior realização do setor na 

América Latina. A feira apresentou tendências, 
discussões e oportunidades de negócios para 
mais de 40 mil visitantes, em São Paulo, e con-
tou com cerca de 1,2 mil marcas expositoras e 
participantes de mais de 70 países. Este foi o se-
gundo ano consecutivo em que a instituição via-
bilizou a ida de empresários locais ao evento, um 
ambiente propício para aquisição de novas habi-
lidades de gestão de materiais e equipamentos.

Pequenos empreendedores também parti-
ciparam, no mês de junho, da maior feira voltada 
para a alimentação fora do lar da América Latina, 
a Fispal Food Service. O evento foi realizado em 
São Paulo e contou com a participação de pro-
prietários e gestores de restaurantes, bares, piz-
zarias, padarias, lanchonetes, buffets, cafeterias, 
entre outros profissionais do setor. 

O grupo brasiliense que foi ao evento pôde 
adquirir máquinas, insumos e também fazer 
novos contatos. A feira contou com 470 expo-
sitores, mais de mil marcas nacionais e interna-
cionais e ainda disponibilizou um ambiente ex-
clusivo para o compartilhamento de informação 
e conhecimento, incluindo palestras, debates e 
apresentação de cases de sucesso.

Fotografia: Tripé Imagem
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O desenvolvimento sustentável de micro e 
pequenas empresas (MPEs) é resultado 
de um ambiente favorável e que só pode 

ser efetivamente fortalecido por meio da atuação 
conjunta entre agentes públicos e privados. Nes-
sa atmosfera, ao longo de 2018, o Sebrae no Dis-
trito Federal permaneceu empenhado na implan-
tação de políticas públicas que contribuíssem 
para a consolidação do empreendedorismo e da 
evolução da atividade econômica brasiliense.

As ações evolveram estratégias para facilitar 
o registro de novos empreendimentos; a amplia-
ção do número de Salas do Empreendedor; e o 
incentivo a participação de pequenos empreende-
dores em contratos com a administração pública.

A redução da burocracia no ambiente de 
negócios do DF contou com a operação do siste-
ma de Registro e Licenciamento de Empresas, o 
RLE@Digital, disponível no portal da Redesimples 
e que concentra as informações necessárias para 
formalizar um novo negócio. Com o sistema foi 
possível evitar que empreendedores e potenciais 
empresários precisassem se deslocar entre diver-
sos órgãos, agilizando o processo de registro e 
licenciamento de empresas.

O sistema já é utilizado no DF há cerca de 
três anos e possibilitou uma expressiva alteração 
no cenário empreendedor brasiliense. Mais de 
345 mil atendimentos foram realizados e 22.646 
empresas foram licenciadas pelo sistema até o dia 

SEBRAE  FORTALECE  POL ÍT ICAS  PÚBL ICAS  EM PROL  DOS

PEQUENOS NEGÓCIOS NO DF
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30 de novembro, ajudando a melho-
rar a posição do DF no ranking que 
afere a facilidade para se abrir uma 
empresa no país, elaborado pela 
Receita Federal. Essa facilidade 
também possibilitou a evolução do 
Brasil no ranking Doing Business, 
produzido anualmente pelo Banco 
Mundial, e que analisa a influência 
da legislação e da burocracia no 
cenário empresarial. Na ocasião, o 
país saltou 14 posições e assumiu 
a 109ª colocação, configurando o 
melhor desempenho entre as eco-
nomias latino-americanas.

Também em parceria com o 
Governo do Distrito Federal, o Se-
brae no DF inaugurou oito novas 
Salas do Empreendedor e ampliou 
o atendimento a empreendedores 
e potenciais empresários nas Regi-
ões Administrativas (RAs). Assim, o 
DF encerra o ano de 2018 com 25 
espaços que oferecem serviços de 
emissão de documentos, boletos, 
certidões negativas de débitos, so-
licitação de notas fiscais, além de 
receber orientações sobre o mi-
crocrédito, consultorias, palestras 
e cursos gratuitos. Nesse período, 
4.488 pessoas foram atendidas nos 
espaços, que também viabilizaram 
um total de 25.625 orientações.

Paranoá e Sobradinho II inau-
guraram as salas dentro de Feiras 
Permanentes, enquanto Águas Cla-
ras, Sudoeste, Plano Piloto, Riacho 
Fundo II e Fercal implantaram os 
espaços dentro das Administrações 
Regionais. No início do mês de ou-
tubro, em atitude inédita, o Distri-
to Federal recebeu a primeira Sala 
Ambiental do Empreendedor. O es-

paço foi viabilizado pela parceria 
entre o Sebrae no DF, Governo do 
Distrito Federal e o Instituto Brasí-
lia Ambiental (IBRAM) e facilitará a 
vida dos pequenos empreendedo-
res e potenciais empresários e ain-
da atenderá demandas ligadas ao 
meio ambiente, como emissão de 
licença ambiental, cálculo de taxas 
de análise ambiental e supressão 
vegetal, obtenção de licença para a 
criação amadora de aves e cadas-
tro de profissionais e empresas de 
consultoria ambiental. 

Em agosto, a instituição e a 
Secretaria de Estado de Fazenda 
do Distrito Federal assinaram um 
acordo de cooperação técnica que 
estabeleceu esforços, visando à 

simplificação das obrigações aces-
sórias, padronizando a escrituração 
fiscal digital, por meio do desenvol-
vimento do sistema informatizado 
capaz de permitir ao Distrito Fede-
ral a adesão ao Sistema Público de 
Escrituração Fiscal – SPED.

Outro destaque, em 2018, 
no campo das políticas públicas, 
foi a parceria com o governo local 
que fortaleceu o incentivo a par-
ticipação dos pequenos negócios 
às compras governamentais. No 
total, 2.931 micro e pequenas em-
presas tiveram contratos homo-
logados com o governo gerando 
mais de 129 milhões em negócios.

Fotografia: Tripé Imagem
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Pequenos empresários de alta performance, 
atuantes em diversas cadeias produtivas, 
participaram dos encontros do Clube de 

Negócios, organizados pelo Sebrae no Distrito Fe-
deral. A iniciativa, lançada em novembro do ano 
passado, proporcionou o acesso a conteúdos ino-
vadores, estimulou o networking e a efetivação de 
novos negócios em nove encontros ao longo de 
2018, que reuniram mais de 300 empresários. 

Cada encontro abordou uma temática dife-
rente, que possibilitou ao empresário atualização. 
“O mundo dos negócios exige relacionamento, tro-
ca de experiências e aquisição de novos conheci-
mentos. Sem esses aspectos tão importantes tor-
na-se complicado para o empresário desenvolver 
seu empreendimento. O Sebrae facilita o caminho, 

ao realizar cada encontro do Clube de Negócios”, 
esclarece Rodrigo Sá, superintendente do Sebrae no 
Distrito Federal.

Para o presidente do Conselho Deliberativo da 
instituição, Luís Afonso Bermúdez, o clube vai ao en-
contro da estratégia de atuação estabelecida pelo 
Sebrae para 2018. “O Clube foi idealizado para em-
presas que precisam realizar negócios e que têm po-
tencial de expansão. Promovemos esse encontro de 
maneira que o microempresário possa se capacitar 
para enfrentar desafios que irão surgir. Essas empre-
sas já têm certo porte, mas ainda assim precisam de 
apoio”, acrescenta.

Cada pequeno empresário que aderiu ao Clu-
be foi convidado por um consultor ou colaborador 
do Sebrae no DF. Além de serem pequenos negócios 

CLUBE DE NEGÓCIOS 
APRESENTA DIFERENCIAL
E ESTREITA RELAÇÕES ENTRE PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS BRASIL IENSES
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foram analisados outros critérios para identificar 
o perfil das empresas, como o tempo de atuação 
no mercado e a participação em outras atividades 
promovidas pela instituição, o que possibilitou re-
sultados mais significativos, avalia o gerente de 
Atendimento Personalizado, Ary Ferreira Júnior. 

Ferreira Júnior lembra que o Sebrae esteve 
comprometido em aumentar o volume de parce-
rias e novos negócios durante os encontros. “Os 
empresários sugeriram segmentos com os quais 
gostariam de se relacionar. Nós filtramos essas 
propostas e, a cada edição, convidamos novas 
empresas a participarem”, conta.

Entre os palestrantes convidados pelo Clu-
be estavam o especialista em marketing Fernando 
Kimura, o colunista da revista Você S.A. e da Band-
NewsFM, Gil Giardelli, e o consultor de carreiras e 
expert na formação de mentores, Sidnei Oliveira.

No mês de junho, Kimura compartilhou ex-
periências sobre vendas na era do marketing 3.0 e 
do marketing digital e expôs de maneira dinâmica 
as estratégias das marcas comerciais de alto valor 
agregado. Ele também apresentou caminhos para 
fazer com que produtos e marcas menos conhe-

cidas também possam alcançar bons resultados 
junto aos consumidores.

Já em agosto, Giardelli apresentou mais de 
50 cases de sucesso em inovação e estimulou os 
empresários a colocarem suas ideias em práti-
ca. “Ao redor do mundo, muitas pessoas têm a 
mesma ideia, mas poucas são as que levantam e 
se arriscam a colocá-la em prática. Se hoje você 
tiver uma ideia e dentro de um ano não a mate-
rializar, alguém o fará e irá receber o crédito que 
poderia ser seu”, aconselhou.

Na abordagem de outubro, Sidnei Oliveira 
ressaltou a dificuldade que os empreendedores 
têm de engajar e motivar colaboradores da em-
presa, ressaltando a necessidade de conquistar o 
comprometimento das novas gerações de profis-
sionais. Ele também falou sobre decisões erradas, 
que acarretam resultados negativos, deixam “cica-
trizes”, mas ainda assim constituem uma forma de 
aprendizado para os empresários.

Além da oportunidade de ampliar uma rede 
sólida de cooperação e adquirir conhecimento, os 
assinantes do Clube de Negócios também se be-
neficiaram de horas de consultoria especializada 
em áreas de interesse.

Fotografia: Tripé Imagem
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Ambiente idealizado para estimular a cria-
tividade e a inovação, o Sebraelab já 
acumula relevantes contribuições para o 

Distrito Federal desde sua fundação, em 21 de 
junho deste ano. O espaço está incorporado à 
estrutura do Parque Tecnológico de Brasília (Bio-
TIC) e, cotidianamente, tem sido utilizado por es-
tudantes e empreendedores para o amadureci-
mento, desenvolvimento de propostas, troca de 
informações e experiências.

A estrutura disponível é multifuncional e pro-
porciona experiências sinérgicas a seus frequen-
tadores. “O BioTIC foi idealizado como um am-
biente de integração baseado no desenvolvimento 
colaborativo entre governo, instituições privadas e 
produtores de conhecimento em diversas áreas. O 
Sebraelab não é um espaço diferente e está ali-
nhado a esse conceito”, explica o presidente do 
Conselho Deliberativo do Sebrae no DF, Luís Afon-
so Bermúdez.

O local conta com ambientes colaborativos 
(coworking), salas de ideação e reunião, estúdio 

para produção e gravação de conteúdos e também 
um auditório multiuso. Os empreendedores ainda 
poderão aproveitar os espaços para descompres-
são (descanso) e experimentação (maker). O Se-
braelab ocupa uma área de 800m² e conta com o 
trabalho de colaboradores do Sebrae no DF, aptos 
a ajudar os empreendedores a tirar ideias do papel 
e construir propostas rentáveis de negócios, em 
busca de um melhor cenário para a economia do 
Distrito Federal.

Nos quatros primeiros meses de ativida-
de, 4,2 mil pessoas passaram pelo laboratório 
em mais de 100 atividades como o Encontro 
de Turismo e Inovação, organizado em parceria 
com a Câmara de Turismo e Hospitalidade da 
Fecomércio, no mês de agosto. O evento reuniu 
operadores e agentes de viagens para um amplo 
debate sobre o desenvolvimento de novas tec-
nologias voltadas ao segmento de turismo brasi-
liense. Uma oficina sobre energia solar e até um 
curso de maturação de queijos aconteceram no 
ambiente colaborativo.

FOMENTA  EMPREENDEDORISMO 
E  STARTUPS  BRAS IL IENSES

SEBRAELAB
Fotografia: Tripé Imagem
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Já em setembro, o 1º Simpó-
sio de Energia Solar Fotovoltaica 
e Encontro de Inovação do Distri-
to Federal permitiu que empresas 
distribuidoras de energia solar fo-
tovoltaica (ofertantes) pudessem 
se aproximar de empreendedores 
demandantes. O simpósio foi reali-
zado em dois dias e contou, ainda, 
com um Encontro de Negócios, um 
Seminário de Crédito e pitchs para 
startups.  No fim do mês, o Seminá-
rio de Educação Executiva de Moda 
completou a lista de eventos reali-
zados no local. A iniciativa conec-
tou empreendedores brasilienses 
com grandes nomes do setor, que 
compartilharam conteúdos e expe-
riências relacionadas ao consumo, 
comportamento e transformação 
digital do mercado de moda.

O laboratório já se tornou 
fundamental para o empreendedor 
Bruno Castilho. Logo após terminar 
o Mestrado na área de Gestão do 

Conhecimento em Tecnologia da 
Informação, em 2016, ele notou a 
dificuldade dos estudantes no mo-
mento de produzir textos científicos 
e começou a pensar em maneiras 
de facilitar a elaboração de traba-
lhos acadêmicos.

Bruno então começou a pe-
regrinar pela cidade à procura de 
ambientes colaborativos e encon-
trou no Sebraelab um ponto capaz 
de auxiliar no amadurecimento de 
sua proposta de negócio. “Acredi-
to que o empreendedor, no início 
da trajetória, deve agarrar todo 
tipo de oportunidade. Quando 
cheguei ao Sebraelab pela primei-
ra vez vi que a estrutura poderia 
me atender, sem que eu tivesse de 
pagar nada por isso”, conta. 

O empreendedor passou a 
frequentar o laboratório três vezes 
por semana. Utilizou o espaço de 
coworking e as salas de ideação 
e reunião para se comunicar com 

startupeiros espalhados por todo o 
Brasil. “Consegui intercambiar co-
nhecimentos e fazer novos conta-
tos. Muitas vezes, estava sentado, 
chegava alguém e logo começá-
vamos a conversar sobre projetos, 
experiências e outros assuntos”, re-
vela Bruno.

A plataforma desenvolvida 
por Bruno começou a ser testada 
em instituições privadas de ensino 
do Distrito Federal O resultado es-
timulou o empreendedor a preparar 
uma estratégia de marketing para 
lança-la em todo o país.

“O ambiente do Sebraelab in-
duz ao compartilhamento de conhe-
cimento. A consequência disso é o 
desenvolvimento das ideias e dos 
pequenos negócios que utilizam 
essa estrutura”, sintetiza a gerente 
de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Sebrae no DF, Flávia Firme.
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O ano de 2018 foi marca-
do, para as mulheres, por 
grandes conquistas no em-

preendedorismo. Centenas de mi-
lhares, em todo o Brasil, estão mais 
fortes e preparadas para assumir 
posições antes majoritariamente 
dominadas por homens. Prova dis-
so é que no Brasil já existem cerca 
de 24 milhões de empreendedoras, 
número bem próximo ao dos ho-
mens no segmento (25,4 milhões). 
Com o objetivo de obter um equi-
líbrio cada vez maior, o Sebrae no 
Distrito Federal colaborou direta-
mente para o desenvolvimento do 
empreendedorismo feminino, rea-
lizando atividades e eventos para 
aumentar a presença das mulheres 
brasilienses no mundo dos novos 
negócios. 

A diretora de Administração e 
Finanças, Cassiana Abritta, repre-
sentou o Sebrae no DF em diversas 
realizações. No mês de julho, ela 
pôde dialogar com diversas mu-
lheres sobre a presença feminina 
no ambiente empreendedor e falar 
sobre os projetos do Sebrae para 
incluir as mulheres que querem em-
preender, durante a 10ª edição do 
encontro Trocas Inteligentes, pro-
movido pela Business and Profes-
sional Women (BPW). “Temos um 
projeto de empreendedorismo to-
talmente voltado para o universo 
feminino e que vem apresentando 
grandes conquistas. Mas há inú-
meros desafios para que a figura 
da mulher possa, a cada dia, estar 
mais vinculada à de um agente de 
transformação do desenvolvimen-

to”, disse a diretora na conversa de 
mais de duas horas com o público.

Uma das ações de maior des-
taque, nesse âmbito, aconteceu, 
no auditório do Sebrae Nacional, 
no mês de agosto, quando a insti-
tuição passou a integrar o grupo de 
173 instituições e empresas signa-
tárias da Carta de Princípios de Em-
poderamento das Mulheres, produ-
zida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pelo Pacto Global 
das Nações Unidas. Na ocasião, 
Cassiana assumiu o compromisso 
público da instituição, de aumentar 
sua contribuição para fortalecer a 
presença das mulheres nas ativida-
des socioeconômicas no país. “Pre-
cisamos ser protagonistas da nossa 
história. Se trabalharmos seguindo 
os nossos princípios e os princípios 

EVENTOS  PROMOVEM EMPREENDEDORISMO 
FEMIN INO NO D ISTR ITO  FEDERAL

EMPREENDEDORISMO 

FEMININO

18 Parceiros em Foco



da ONU, iremos ampliar nosso hori-
zonte de atuação”, pontuou. 

O evento de assinatura da 
Carta da ONU também contou com 
painéis que abordaram os temas 
“Liderança feminina e negócios” e 
“O papel das redes no empreende-
dorismo feminino”, além de possi-
bilitar a apresentação de casos de 
sucesso de empresárias e líderes 
do setor. 

Um dia antes, o Sebrae já ha-
via promovido uma Live no Face-
book, com a intenção de antecipar 
algumas novidades sobre o traba-
lho da instituição junto às mulheres 
empreendedoras. O encontro con-
tou com a participação de Cassiana 
Abritta, de Renata Malheiros, geren-
te adjunta de Cultura Empreende-
dora do Sebrae Nacional e Adriana 

Carvalho, especialista da ONU para 
mulheres. Juntas, elas debateram 
a necessidade de buscar cada vez 
mais a equidade de gênero nas ati-
vidades socioeconômicas.

Os encontros não pararam 
por aí.  Em parceria com a Admi-
nistração Regional de Taguatinga, 
no mês de setembro o Sebrae no 
DF promoveu uma Feira de Empre-
endedoras, na Praça do Relógio. A 
iniciativa contou com a presença de 
expositoras convidadas pelas enti-
dades, que puderam apresentar e 
comercializar peças fabricadas no 
Distrito Federal. 

As participantes da feira inte-
gram o “Espaço da Mulher”, grupo 
idealizado pela atual administra-
dora regional da cidade, Karolyne 
Guimarães, e que oferece cursos 

de empreendedorismo e artesana-
to com a intenção de elevar a au-
toestima de mulheres em situação 
de vulnerabilidade. O projeto do Es-
paço ganhou força com a chegada 
do Sebrae e tem ajudado na eman-
cipação de dezenas de mulheres de 
várias Regiões Administrativas do 
Distrito Federal. 

Na mesma ocasião, o Sebrae 
no DF apoiou a realização de um se-
gundo encontro de mulheres. Desta 
vez, cerca de 60 empreendedoras 
participaram do ‘‘Mulheres Inspira-
doras’’, que possibilitou a troca de 
experiências e serviu também como 
fonte de estímulo para mulheres 
que estão iniciando a trajetória no 
segmento empreendedor.

Fotografia: Tripé Imagem
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O s recentes escândalos de cor-
rupção envolveram persona-
gens de destaque no cená-

rio político brasileiro e despertaram a 
preocupação do Sebrae no DF quanto 
à adoção de práticas que pudessem 
combater irregularidades pontuais. 
Após a promulgação do Decreto nº 
8.420/15, que estabeleceu a Lei Anti-
corrupção e tornou o compliance uma 
exigência legal, a instituição começou 
a idealizar um programa de integrida-
de e a desenvolver ações de estímulo 
a boas condutas para colaboradores 
e empreendedores.

No mês de maio, micro e pe-
quenos empresários se reuniram no 
auditório do Sebrae do SIA para a 
realização do Seminário Empre-
sa Íntegra, promovido pela insti-
tuição em parceria com o Governo 
de Brasília e a Controladoria Geral 
da União (CGU). O evento apresen-
tou a Lei Distrital Anticorrupção (nº 
6.112/2018), que entrou em vigor 
em agosto e obriga as empresas que 
mantém contratos com a administra-
ção pública do DF a apresentarem 
um programa de compliance.

A partir de junho do ano que 
vem, a legislação passará a exigir que 
empresas que venham a firmar novos 
contratos adotem um prazo de até 180 
dias para implementar o programa de 
integridade, a contar da assinatura do 
documento com o órgão público. An-
tes, o prazo era de 150 dias. “É neces-
sário transformar a postura. Queremos 
mostrar ao pequeno empresário que é 
possível ter uma relação saudável com 
o Poder Público aliado ao crescimento, 
sem benesses ou falcatruas que man-
chem a reputação das empresas”, ob-
serva o superintendente do Sebrae no 
DF, Rodrigo Sá.

Um mês depois, fornecedores do 
Banco de Brasília (BRB) e empresários 
participaram do Workshop Empresa Ín-
tegra, promovido pelo Sebrae no DF em 
parceria com a instituição financeira. O 
evento também apresentou aos parti-
cipantes conceitos sobre a Lei Anticor-
rupção e dicas metodológicas de como 
implementar um programa de conformi-
dade com as regras (compliance). “Nos-
so intuito é apresentar aos empreende-
dores procedimentos básicos para que 
eles consigam minimizar custos com 
capacitação e consigam atender à Lei 
sem prejuízos”, destacou Andrea Maga-
lhães, analista da Assessoria de Gestão 
Estratégica e Políticas Públicas (AGEP) 
do Sebrae no DF.

AÇÕES DO SEBRAE NO DF FORTALECEM

P R O G R A M A  D E
INTEGRIDADE
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Em agosto, uma iniciativa prati-
cada em condomínios residenciais e em 
mais 125 locais, como órgãos públicos, 
empresas privadas, Igrejas e Escolas 
passou a integrar a rotina de trabalho 
dos colaboradores do Sebrae. O Picolé 
Para Todos (Ice Pop for All, em inglês) 
chegou à instituição por intermédio da 
Associação de Funcionários do Sebrae 
no DF (AFsebrae/DF), com o propósito 
de disseminar a cultura de honestidade.

Um freezer contendo picolés 
de vários sabores foi disponibili-
zado sem custos para o Sebrae. O 
equipamento foi instalado no andar 
térreo do Escritório Regional da insti-
tuição e não conta com a assistência 
de vendedores, câmeras de seguran-
ça ou qualquer outro tipo de contro-
le. Os colaboradores que desejarem 
comprar seu picolé devem ir até o lo-
cal, escolher o sabor e depositar R$ 2 
em uma urna transparente, instalada 

acima do freezer. Caso o colaborador 
precise de troco, pode retirar dinheiro 
em outra caixinha colocada no mes-
mo local. A cada picolé vendido, a 
AFsebrae/DF recebe R$ 0,40 e o res-
tante é utilizado para repor os produ-
tos e dar continuidade ao projeto. No 
entanto, ao término de cada apuração 
é aferida a quantidade de picolés que 
deixaram de ser pagos e esse número 
é descontado da remessa seguinte.

O primeiro resultado obtido após 
a implantação do projeto apontou que 
99,6% das pessoas pagaram pelos pi-
colés que consumiram.  Atualmente, a 
estatística aumentou para 99,7%. 

O Programa de Integridade Cor-
porativa do Sebrae também começou a 
ser implementado em 2018. Composto 
por 11 pilares, ele apresenta um con-
junto de procedimentos internos com 
o objetivo de detectar, evitar e sanar 

irregularidades e atos ilícitos pratica-
dos contra a administração da institui-
ção. Uma empresa foi contratada para 
transmitir conhecimentos e ajudar a in-
ternalizar a iniciativa. Por meio de uma 
campanha de endomarketing realizada 
pela Assessoria de Comunicação em 
parceria com a Assessoria de Auditoria 
e Riscos, foram transmitidos conheci-
mentos com a técnica de gamificação, 
que ajudou a internalizar a iniciativa, 
engajando colaboradores e a Diretoria 
do Sebrae no DF.

Para coroar a implementação da 
iniciativa, a instituição promoveu uma 
tarde de palestras para diretores e cola-
boradores, que contou com a presença 
do ex-ministro-chefe da Controladoria 
Geral da União (CGU), Jorge Hage, e do 
gestor programas na Superintendência 
de Infraestrutura e Mercados Governa-
mentais da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Marco Antônio Rocha.
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O ambiente escolar é um grande responsável 
pela transmissão de conhecimentos e valo-
res entre crianças, adolescentes e adultos. 

Atento a isso, ao longo de 2018 o Sebrae no Dis-
trito Federal promoveu uma série de atividades 
com o propósito de incentivar alunos de escolas 
públicas e particulares a exercitarem o comporta-
mento e a mentalidade empreendedora. As ações 
foram desenvolvidas por meio das metodologias 
Jovem Empreendedor Primeiros Passos (JEPP) e 
Formação de Jovens Empreendedores (FJE), que 
integram o Programa Nacional de Educação Em-
preendedora (PNEE), desenvolvido nacionalmen-
te pela instituição.

No total, as ações realizadas mobilizaram 
168 instituições públicas e privadas de ensino, 
beneficiando aproximadamente 20 mil estudan-
tes matriculados nos ensinos Fundamental, Mé-
dio, Superior e de Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA). Antes de atingir esses números, 2.113 
professores foram capacitados nas metodologias 
do PNEE e levaram para as salas de aula conteú-
dos sobre empreendedorismo, como plano de ne-
gócios, pesquisa de mercado, gestão financeira, 
confecção de produtos para venda e técnicas de 
atendimento ao cliente. 

Para conseguir atender aos estudantes da 
rede pública de ensino, o Sebrae no DF assinou um 
acordo de cooperação técnica com a Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) e 
daí capacitou 726 professores nas metodologias 
do JEEP e FJE, de 30 escolas nas Regiões Admi-
nistrativas (RAs) de Taguatinga, Samambaia, Santa 
Maria, Guará, Recanto das Emas, Gama, Brazlândia 
e Cidade Estrutural. Desse total, 25 já aplicaram as 
metodologias, beneficiando mais de dez mil estu-
dantes em todo o DF.

Já no mês de agosto, junto a professores, 
diretores e coordenadores regionais de ensino, 
o Sebrae participou do Fórum de Lançamento 
das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para 
a Educação em Tempo Integral. O evento foi pro-
movido pela SEDF e discutiu ações em prol de 
melhorias na educação integral brasiliense. 

Na ocasião, a diretora de Administração e 
Finanças do Sebrae no DF, Cassiana Abritta, de-
fendeu a necessidade de incentivar o empreende-
dorismo dentro do ambiente escolar e observou 
que o fomento à educação empreendedora no 
ensino integral pode contribuir para que a cultura 
empresarial seja ainda mais difundida no territó-
rio brasiliense. “Vocês (educadores) são maestros 
nas salas de aulas. Transmitem bons conteúdos 
aos estudantes e atuam focados para que o DF se 
torne, a cada dia, um lugar melhor”, disse. 

As atividades do programa contaram, ainda, 
com a realização das feiras de empreendedorismo 
do JEPP em diversas escolas brasilienses e via-

E M  E S C O L A S  B R A S I L I E N S E S
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bilizaram a prática do conteúdo que 
os estudantes aprenderam em sala 
de aula. Na concretização dos proje-
tos, cada turma teve a missão de criar 
suas próprias empresas e, de uma for-
ma divertida, comercializou produtos/
serviços como artigos de artesanato 
e presentes, chocolates, temperos, 
prestando ainda serviços de alimenta-
ção, entretenimento e recreação.

No Centro Educacional Nery 
Lacerda (Cenel), de Sobradinho II, 
por exemplo, o programa atendeu 
a nove turmas do 5º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e alcançou 368 
alunos. Já no mês de outubro, no 
Colégio VIP, em Taguatinga Norte, o 
programa alcançou um total de 310 
alunos do Ensino Fundamental. 

Também entusiasmados com 
o programa, estudantes matricula-
dos entre o 1º e o 9º ano do Ensi-
no Fundamental do Colégio Vitória 
Régia promoveram, em outubro, a 
4ª edição da Feira de Empreende-
dorismo. A iniciativa foi realizada 
em um salão de festas, na Vicente 
Pires, e contou com a participação 
de 1,2 mil alunos de quatro unida-
des da instituição, além da presen-
ça de pais, professores e de mora-
dores da região.

“Oferecer conteúdo sobre em-
preendedorismo ajuda a estabelecer 
uma mudança de cultura e compor-
tamento. Estimulamos os estudan-
tes a mudarem o raciocínio e a bus-
carem conceitos, conhecimentos e 
técnicas que ajudem a resolver pro-
blemas do dia a dia, com os quais 
terão de lidar na vida adulta”, asse-
gura a gestora do projeto no Sebrae 
no DF, Ana Emília Andrade.

Fotografia: Tripé Imagem

Fotografia: Tripé Imagem
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Buscando o fortalecimento das práticas 
de gestão e o aumento da competividade 
dos pequenos empreendedores, o Sebrae 

no Distrito Federal modificou sua estratégia de 
atendimento e avaliação. A definição surgiu 
após entrevistas realizadas com um grupo focal. 
Foi possível identificar a necessidade de maior 
aproximação da entidade com os empresários e 
também com pessoas que cultivam o sonho de 
abrir o próprio negócio.

A mudança estabeleceu três novas 
maneiras de abordagem e deu fluidez à relação 
com as cadeias produtivas presentes no DF. 
“Tornamos os atendimentos mais proativos e 
construímos um relacionamento com quem 
realmente precisa de nosso apoio”, conta 
Rodrigo Sá, superintendente da instituição.

O indivíduo que procura auxílio para 
empreender começou a receber o atendimento 
espontâneo. Isso porque foi constatado nas 

entrevistas que ele merece uma atenção especial, 
devido às muitas dúvidas que aparecem no 
início de qualquer empreendimento.

Os empreendedores passaram a contar, 
também, com o agendamento via telefone, 
sendo atendidos com dia e horário marcados. 
Assim, o empresário pode se programar, 
buscar um colaborador do Sebrae no DF, ser 
orientado e sanar dúvidas. A ferramenta de 
chat, disponível no site da instituição, também 
foi disponibilizada aos empreendedores, para 
facilitar ainda mais o atendimento. 

Já no atendimento de carteira, a 
abordagem do Sebrae no DF é colocada em 
prática fora das agências de atendimento. 
Os colaboradores passaram a ir ao encontro 
dos empreendedores e realizar orientação e 
avaliação dentro do ambiente de trabalho. A 
ação permitiu a identificação de problemas que 
possivelmente passariam despercebidos se a 
orientação ocorresse em outro lugar.

NOVA ABORDAGEM DE ATENDIMENTO
APROXIMA SEBRAE E EMPREENDEDORES
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O Sebrae no Distrito Federal uniu forças 
ao Sebrae Nacional e ao Centro 
Sebrae de Sustentabilidade durante a 

realização do 8º Fórum Mundial da Água, em 
março, para incentivar as boas práticas em gestão 
e o desenvolvimento sustentável de pequenos 
negócios, sem deixar de lado a intenção de 
elevar a competitividade. O encontro reuniu 
representantes do Governo Federal e do DF, 
empresas, instituições científicas e sociedade 
civil para estimular um diálogo global aberto 
e democrático, estabelecer compromissos 
políticos e incentivar o consumo sustentável e 
racional da água.

No estande montado no Fórum, o Sebrae 
apresentou projetos que foram desenvolvidos 
nas unidades da instituição espalhadas pelo 
Brasil e ações idealizadas pelo Centro Sebrae de 
Sustentabilidade, que tem sede em Cuiabá/MT. 
Ao mesmo tempo, colaboradores da instituição 

SEBRAE MOBILIZA PEQUENOS EMPREENDEDORES 
NO FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 

orientaram o público sobre projetos específicos 
que podem ser implantados em empresas de 
menor porte, estimulando a redução de custos 
e a melhoria da gestão de resíduos e recursos, 
como a água.

No espaço também foram oferecidas 
palestras sobre temas como fontes de energia 
renováveis e oportunidades para as micro e 
pequenas empresas (MPE), reaproveitamento 
de água para irrigação e agricultura orgânica.

O evento contou ainda com o Camp de 
Ecoinovação: Desafio Água, onde empresas e 
startups selecionadas receberam mentorias e 
estreitaram contato com painéis e dinâmicas 
focados em sustentabilidade. A iniciativa foi 
organizada junto à ONU Meio Ambiente e o Green 
Nation, movimento brasileiro que dialoga com a 
sociedade sobre as mudanças necessárias para 
a consolidação de novos cenários para pessoas, 
empreendimentos e o meio ambiente.
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Em maio, o Sistema Sebrae promoveu 
em todo o país a 10ª Semana do 
Microempreendedor Individual (MEI). 

A iniciativa forneceu orientações a mais de 
quatro mil pessoas e capacitou gratuitamente 
cerca de 1,1 mil pequenos empreendedores 
e potenciais empresários no Distrito Federal. 
As atividades estiveram centralizadas na 
Região Administrativa (RA) de Ceilândia, 
onde ocorreu o Mutirão da Simplificação, e 
envolveram outras 15 localidades por meio 
das Salas do Empreendedor. 

“Somos a única unidade da Federação 
a realizar o Mutirão da Simplificação, que tem 
transformado o cenário do empreendedor da 
nossa capital. Aliado à Semana do MEI, foi uma 
grande conquista para ampliar a competitividade 
dos pequenos negócios locais”, avaliou o 
superintendente do Sebrae no DF, Rodrigo Sá, 
após o evento.

A programação esteve alinhada a uma 
pesquisa sobre o perfil do MEI, que identificou 
quais são as dificuldades em vender produtos, 
serviços e fidelizar clientes. A Semana também 
auxiliou os microempreendedores individuais no 
preenchimento da Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN-Simei), evitando o pagamento 
de multas e a perda de direitos e benefícios 
garantidos pela formalização.

As Salas do Empreendedor distribuídas 
nas Administrações Regionais do DF estiveram 
bem movimentadas durante a Semana do 
MEI 2018. Nesses espaços, consultores e 
instrutores do Sebrae no DF promoveram 
palestras e oficinas de capacitação destinadas a 
microempreendedores. Estrutural, Itapoã, Lago 
Norte, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, 
Riacho Fundo I, Santa Maria, São Sebastião, 
Candangolândia, Cruzeiro, Gama, Lago Sul, 
Guará II e Varjão foram as RAs contempladas 
com atividades promovidas pela instituição.

SEMANA DO MEI LEVA ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
A REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF
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Com a temática “Tecnologia Digital em 
Favor do Campo”, a edição 2018 da 
AgroBrasília expôs benefícios do uso 

da tecnologia e da inovação no dia a dia do 
produtor agrícola. Também conhecida como 
Feira Internacional dos Cerrados, a iniciativa foi 
realizada no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, 
no PAD-DF e abriu espaço para o Sebrae no 
DF atender a pequenos empreendedores rurais, 
profissionais do agronegócio e demais visitantes 
em um estande totalmente inovador.

A feira recebeu mais de 115 mil visitantes 
e ajudou a movimentar R$ 1,1 bilhão em 
oportunidades de negócios durante os cinco 
dias do evento. “O evento cresce a cada ano 
e sempre apresenta alguma novidade. Isso 
justifica o fato de o Sebrae inserir o pequeno 
produtor rural neste cenário. É fundamental para 
o nosso desenvolvimento econômico”, explicou 
Rodrigo Sá, superintendente do Sebrae no DF.

No Salão do Empreendedor, parceiros 
do Sebrae no DF apresentaram técnicas 

hidropônicas; de automação da irrigação e de 
nutrição das plantas, além de outras novidades 
tecnológicas com foco na redução do uso da 
água e de mão de obra. Já no espaço AgroShow 
foram realizadas oficinas práticas com a presença 
chefs renomados do DF. Eles demonstraram os 
modos de preparo de receitas com alimentos 
elaborados por pequenos empreendedores 
locais – frutas, hortaliças e carnes –, valorizando 
o que é produzido nas áreas rurais do DF. 
“Temos produtos de qualidade e que podem 
ser consumidos sem nenhuma preocupação”, 
explicou Carlos Cardoso, coordenador da Cadeia 
de Alimentos e Bebidas do Sebrae no DF.

O estande ainda contou com a Sala de 
Capacitação, onde cerca de 600 empresários 
foram apresentados a diversas inovações. 
O espaço foi organizado em parceria com a 
Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito 
Federal (Fape/DF), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/DF), a Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (SeAgri/DF) e a Emater/DF.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO CAMPO SÃO 
DESTAQUES NA AGROBRASÍLIA 2018
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Empreendedores e interessados em entrar 
no mundo dos negócios participaram, 
em maio, da quinta edição da Brasília 

ExpoFranquias. O evento foi realizado no 
Estádio Nacional Mané Garrincha e o Sebrae 
no Distrito Federal esteve presente oferecendo 
capacitações e atendimentos gratuitos. A 
instituição ainda apoiou a participação de micro 
e pequenos empresários do segmento de food 
service, que atuaram como expositores nos três 
dias de evento.

A feira apresentou empreendimentos 
de diversos segmentos além do food service. 
Escolas de línguas e tecnologia, fornecedores, 
consultorias e outros prestadores de serviços 
aproveitaram o evento para mostrar seus 
projetos, efetivar novos negócios e ampliar 
redes de contatos.

“Quem procura o modelo de franquia 
geralmente já tem uma condição financeira 
razoável para abrir um negócio. No entanto, 
precisa desenvolver habilidades específicas se 
quiser iniciar um empreendimento de qualidade”, 
explicou Rodrigo Sá, superintendente do 
Sebrae no DF. 

O atendimento promovido pelo Sebrae 
na feira esteve focado em dois perfis de 
participantes: os interessados em começar um 
investimento no setor de franchising e aqueles 
que desejam transformar sua empresa em 
franqueadora. Já as capacitações ministradas 
por instrutores da instituição abordaram temas 
fundamentais para todo empreendedor e 
potencial empresário, como plano de negócio, 
marketing, internet e gestão financeira.

EVENTO MOBILIZA EMPRESÁRIOS 
INTERESSADOS NO FRANCHISING  
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Junto à Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel/DF), o Sebrae promoveu 
o Festival Brasil Sabor 2018, entre os meses de 

maio e junho. A realização celebrou os ingredientes 
regionais, valorizou técnicas de preparo dos chefs, 
além de estimular a originalidade das receitas 
apresentadas em 59 estabelecimentos da cidade. 
Assim, a população pôde saborear sucos naturais, 
sorvetes artesanais, crepes, comida italiana e árabe, 
sempre com muitas receitas inéditas.

Ainda em maio, na proximidade das quadras 
108/208 Sul, o Sebrae ajudou a garantir um charme 
especial ao domingo de centenas de brasilienses 
apoiando a realização do “Chef nos Eixos”. A 
iniciativa transformou o Eixão, um local normalmente 
monopolizado por carros, em um espaço de encontro 
para as famílias brasilienses. Na ocasião, chefs de 
cozinha e empresários do segmento de gastronomia 
do Distrito Federal mostraram seu talento em tendas 
distribuídas no gramado, entre as pistas. Os clientes 
puderam se deliciar com os mais variados pratos, a 
preços que variavam de R$ 8 a, no máximo, R$ 30.

Em setembro, o Distrito Federal conheceu os 
destaques do segmento de gastronomia em 2018, 
revelados no 6º prêmio “Encontro Gastrô - O Melhor 

FESTIVAIS AGITAM CENÁRIO 
GASTRONÔMICO DE BRASÍLIA E APROXIMAM 

EMPREENDEDORES DA POPULAÇÃO

de Brasília”, promovido pela Revista Encontro e pelo 
jornal Correio Braziliense. A cerimônia teve o apoio 
do Sebrae no DF e premiou 34 estabelecimentos de 
alimentação fora do lar da capital.

Já em novembro, os brasilienses conheceram 
experiências obtidas com as cores, sabores e aromas 
dos frutos típicos do segundo maior bioma brasileiro, 
no Festival Sabores do Cerrado. A iniciativa foi 
idealizada pelo Instituto de Desenvolvimento das 
Empresas de Alimentação (Ideal), em parceria com 
o Sebrae no DF e o Sindicato das Indústrias de 
Alimentação de Brasília (SIAB), além de diversas 
empresas do ramo alimentício brasiliense.

Por 15 dias, estabelecimentos como 
panificadoras, confeitarias e minimercados da 
Capital Federal desenvolveram receitas utilizando 
itens característicos do cerrado, como gueroba, 
pequi e baru, e as comercializaram sem um valor 
pré-estabelecido, com foco em satisfazer o paladar 
do exigente público brasiliense. Panhoquinha 
candanga, escondidinho de linguiça, quiche 
goiano, brioche do cerrado, pudim de pamonha, 
curau cake e tortinha de queijo com goiabada foram  
algumas das receitas que puderam ser degustadas 
durante o festival.
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O Sebrae no DF promoveu, no mês de maio, 
o 1º Seminário de Integração do Setor de 
Casa e Construção do Distrito Federal. 

O evento aconteceu no Hípica Hall e apresentou a 
micro e pequenos empresários oportunidades de se 
atualizarem e ampliarem o networking.  

Os empresários participantes foram 
estimulados a aprimorar suas performances de 
gestão e liderança com a palestra “Torne-se sua 
própria obra”, do historiador e educador Leandro 
Karnal. Ao citar personalidades como Steve Jobs, 
Stephen Hawking, J. K. Rowling e diversos fatos 
históricos, o palestrante aconselhou os presentes 
a nunca desistirem de seus sonhos e ideais. “Fazer 
o mesmo que os outros não vai impactar em nada. 
Inovar é perigoso, mas é a chave necessária para 
abrir novas oportunidades”, afirmou Karnal.

O setor de construção é um dos mais 
expressivos, responsável pela geração de inúmeros 
postos de trabalho em todo país, lembrou o 
presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae 
no DF, Luís Afonso Bermúdez. Ele explicou que as 
grandes obras também precisam da colaboração 

do pequeno negócio e isso justifica a preocupação 
do Sebrae em apresentar conhecimento aos 
empresários do segmento. 

Rodrigo Sá, superintendente da instituição, 
também ressaltou a importância da capacitação. “O 
DF é dono de um potencial muito grande no segmento 
de construção civil e o Sebrae, ao realizar este 
evento, mostra que está alinhado às necessidades 
do mercado”, observou.

Já a gestora do projeto Comércio Varejista 
de Material de Construção do Sebrae no DF, 
Zaíle Chagas, realçou o papel do seminário para 
estreitar o relacionamento entre os empresários. “A 
integração permite cooperação e agrega valor ao 
desenvolvimento dos pequenos negócios”, afirmou.

Durante o seminário foi apresentado o Índice 
de Velocidade de Vendas (IVV), que é aferido 
mensalmente e funciona como termômetro para a 
performance da construção no Distrito Federal. Nos 
intervalos do evento, os empreendedores também 
puderam participar de mesas de negociação, que 
geraram novas oportunidades de negócios.

SEMINÁRIO INTEGRA EMPREENDEDORES 
DOS SEGMENTOS DE CASA E CONSTRUÇÃO
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Os brasilienses puderam aproveitar, em 
junho, a segunda edição do Eixão Agro. 
A iniciativa foi realizada pela Federação 

da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal 
(FAPE/DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar/DF), durante o Eixão do Lazer, que 
aconteceu na altura da 208/209 Norte. O evento 
permitiu ao morador da capital o contato direto 
com o que é cultivado e produzido na área rural 
do Distrito Federal. 

O Sebrae no Distrito Federal apoiou a 
realização do evento, bem como a participação 
de produtores rurais e empreendedores dos 
segmentos de agroindústria, floricultura, 
artesanato e turismo rural. Ele se distribuíram 
em tendas, de acordo com o segmento e o 
tipo de produto. 

A diretora de Administração e Finanças 
do Sebrae no DF, Cassiana Abritta, aproveitou 
o evento para adquirir frutas, mudas de plantas, 

EIXÃO AGRO APROXIMA BRASILIENSES DE 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

ovos e queijos. “Parte da população não faz 
ideia do que é produzido em nossos campos 
e acredita que somos abastecidos por outros 
estados, como São Paulo, Goiás e Mato Grosso. 
O DF conta com uma produção rural crescente, 
de alta qualidade e que é valorizada em eventos 
como o Eixão Agro”, afirmou.

Já Rodrigo Moll, analista da Gerência de 
Negócios em Rede (Gener) do Sebrae no DF, 
salientou a importância do trabalho realizado 
pela instituição nas zonas rurais do Distrito 
Federal. “Nossa abordagem busca agregar valor 
a toda a cadeia, desde o agricultor, passando 
pela colheita e o preparo, até o momento em 
que o produto chega à mesa do consumidor. 
Estamos permitindo que o público brasiliense 
tenha essa experiência – de aproximar e trocar 
informações com quem produz – porque ela 
aumenta a confiança e reconhece a força do 
nosso agricultor”, assegurou Moll.
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No mês de junho, após 30 anos de debates 
e tratativas, o Governo do Distrito Federal 
inaugurou o Parque Tecnológico de Brasília 

(BioTIC). Na mesma data, o Sebrae no Distrito 
Federal abriu as portas do Sebraelab, um ambiente 
colaborativo de estímulo à criatividade e à inovação 
de empreendedores e startapeiros, e que está 
integrado à estrutura do parque tecnológico.

“Este novo ambiente é o primeiro dentro de 
um parque tecnológico no Brasil. É, ainda, o maior 
e o mais integrado. E certamente fará a diferença 
em prol do ecossistema de inovação do Distrito 
Federal”, afirmou Heloisa Menezes, diretora Técnica 
do Sebrae Nacional.

O laboratório disponibiliza gratuitamente, em 
sua estrutura, espaços colaborativos (coworking), 
salas de ideação e reuniões, estúdio para produção 
e gravação de conteúdos e também um auditório 
multiuso. Os empreendedores ainda poderão 
aproveitar os espaços para descompressão 
(descanso) e experimentação (maker), onde haverá 
condições de desenvolvimento de  protótipos.

Com a inauguração do espaço, espera-se 

consolidar um cenário inovador mais próspero para 
a Capital Federal, segundo o superintendente do 
Sebrae no DF, Rodrigo Sá. “O ambiente do Sebraelab 
viabiliza o compartilhamento de conhecimento e o 
desenvolvimento de ideias. O espaço irá permitir que 
empreendedores cresçam, se fortaleçam e cooperem 
com o desenvolvimento social e econômico do DF”, 
pontuou Sá.

A sinergia que o espaço vai proporcionar aos 
empreendedores digitais também foi lembrada por 
Luís Afonso Bermúdez, presidente do Conselho 
Deliberativo da instituição. “O BioTIC foi idealizado 
como um ambiente de integração baseado no 
desenvolvimento colaborativo entre governo, 
instituições privadas e produtores de conhecimento 
em diversas áreas. O Sebraelab está alinhado a esse 
conceito”, salientou.

O espaço ainda contará com o serviço dos 
colaboradores do Sebrae no DF, que irão atender aos 
empreendedores e ajudá-los a tirar ideias do papel e 
construir propostas rentáveis de negócios, em busca 
de um cenário mais próspero para a economia do 
Distrito Federal.

SEBRAELAB É INAUGURADO NO 
PARQUE TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA
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Dono do terceiro maior mercado consumidor 
de flores do Brasil, o Distrito Federal 
recebeu, entre os dias 28 de junho e 1º de 

julho, a 6ª edição da FestFlor Brasil – Feira Nacional 
da Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais. O evento 
contou com o apoio do Sebrae no Distrito Federal, 
que viabilizou a participação de artesãos assistidos 
pelo projeto de Artesanato Brasil Original, produtores 
rurais, paisagistas e empresários.

A feira foi realizada no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães e apresentou tendências, 
lançamentos e novidades do mercado de floricultura. 
Além de possibilitar a comercialização de produtos. 
Nos estandes, o visitante encontrava insumos, 
máquinas para jardinagem, mudas de plantas 
produzidas na zona rural do DF, entre outros itens. Já 
na área destinada ao artesanato era possível adquirir 
luminárias, vasos, bandejas e muitos outros artigos.

“A FestFlor está alinhada com o interesse do 
Sebrae, de abrir portas para que empreendedores 

FESTFLOR BRASIL REÚNE ARTESÃOS, PRODUTORES 
RURAIS E EMPRESÁRIOS BRASILIENSES

e produtores rurais troquem experiências, tenham 
contato com outros profissionais e se aproximem 
da população urbana”, assegurou Rodrigo Sá, 
superintendente do Sebrae no DF.

Juliana Mota, gestora do projeto Brasil 
Original, ressaltou que eventos como a FestFlor são 
vitais para a prosperidade do trabalho dos artesãos 
brasilienses, “o evento foi uma oportunidade de 
aproximar mais cada um deles da sociedade local, 
colaborando com seu desenvolvimento profissional”, 
garantiu. Já Leonardo Zimmer, gestor do projeto de 
Desenvolvimento da Floricultura no Distrito Federal 
do Sebrae no DF, destacou que, além de aumentar as 
chances de futuros negócios e aproximar a sociedade 
brasiliense dos produtores rurais, eventos como 
a feira permitem aos moradores conhecer muitos 
produtos do DF que lhes eram desconhecidos. “O 
evento mostrou que há qualidade e, principalmente, 
capacidade de trabalho em nossa zona rural, que 
pode atender – e bem – às necessidades da nossa 
população”, acrescentou Zimmer.
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A maior feira do segmento de beleza da 
região Centro-Oeste movimentou a 
Capital Federal entre os dias 15 e 17 

de julho. Realizada no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, a Hair Brasília and Beauty 
chegou à 9ª edição em 2018 e apresentou as 
mais recentes tendências e tecnologias para o 
setor. Parceiro da realização, o Sebrae no Distrito 
Federal esteve presente no local e apoiou 26 
micro e pequenos empresários do segmento 
na Capital, além de disponibilizar capacitações 
totalmente gratuitas.

Durante o evento, aconteceram várias 
atividades simultâneas. Nos estandes, além 
da comercialização de produtos, cabeleirei-
ros, maquiadores, esteticistas, manicures, 
podólogos e demais profissionais do seg-
mento da beleza brasiliense demonstravam 
ao público o uso de produtos e serviços. Ao 
mesmo tempo, instrutores do Sebrae trans-

mitiram conteúdos de gestão a empreende-
dores locais, no Salão do Empreendedor.

“São mais de 13 mil pequenos negócios 
desse segmento, que apresentam números 
muito expressivos em todo o DF. Potencializá-
los com estratégias certas é fundamental para 
que consigam se desenvolver e contribuir com 
a atividade econômica local”, comentou o 
superintendente do Sebrae no DF, Rodrigo Sá.

O presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae no DF, Luís Afonso Bermúdez, também 
lembrou o papel dos pequenos negócios no 
segmento e destacou as diversas atividades 
representadas durante a realização do evento. 
“São barbearias, distribuidores, salões de 
beleza, fábricas que estão localizadas em 
nossas regiões, atendendo às necessidades do 
cidadão e instigando o crescimento econômico 
da nossa cidade”, completou.

SEBRAE APOIA REALIZAÇÃO DA MAIOR 
FEIRA DE BELEZA DO CENTRO-OESTE
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Em parceria com a Secretaria de Economia, 
Desenvolvimento, Inovação Ciência e 
Tecnologia (Sedict), no mês de agosto, o 

Sebrae no Distrito Federal lançou o programa LÍDER 
- Liderança para o Desenvolvimento Regional. Desde 
então, a iniciativa tem mobilizado e preparado 
lideranças locais para a criação, formulação e 
implantação de um programa de desenvolvimento 
para as diversas Regiões Administrativas (RAs) da 
Capital Federal.

Inicialmente, as ações do programa 
compreendem as regiões de Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, Estrutural, 
Guará, SIA e Plano Piloto. Elas formam o Eixo Central/
Oeste do DF, que aloja 52% da população brasiliense 
e 57% dos empreendimentos formais. 

“É forte a presença dos pequenos negócios 
nessas regiões. Portanto, mobilizar, preparar e 
integrar lideranças irá favorecer o crescimento e o 
desenvolvimento de empreendimentos e, também, 
a geração de empregos e renda”, observou Rodrigo 

PROGRAMA LÍDER AMPLIA DESENVOLVIMENTO 
DE REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF

Sá, superintendente do Sebrae no DF.

A mobilização do público-alvo da programa 
será a primeira iniciativa nas RAs. Em seguida, 
acontecerão reuniões que irão preparar as lideranças 
responsáveis por formar, ao final do processo, um 
grupo de trabalho que deverá alinhar as demandas 
dos planos locais. Por fim, será realizado um trabalho 
de monitoramento dos resultados do programa.

O Governador Rodrigo Rollemberg come-
morou a realização de mais uma parceria com o 
Sebrae.“É importante integrar governo, setor pro-
dutivo e sociedade civil. Desse modo, é possível 
identificar aspectos positivos e negativos, e traba-
lhar na elaboração de estratégias focadas no pro-
gresso local”, assegurou.

Em breve, um segundo grupo do programa 
será criado pelo Sebrae/GO, em parceria com o 
Sebrae no DF. As lideranças irão somar esforços para 
melhorar o ambiente de negócio em 19 municípios 
da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (Ride-DF).
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O Sebrae no Distrito Federal promoveu, em 
setembro, o 1º Simpósio de Energia Solar 
Fotovoltaica e o Encontro de Inovação do 

Distrito Federal. Os eventos reuniram representantes 
de órgãos governamentais, instituições educacionais, 
empresários e integrantes do ecossistema de 
inovação local no Parque Tecnológico de Brasília 
(BioTIC) com o propósito de discutir soluções 
inovadoras em energia fotovoltaica, divulgar a 
estrutura do parque e conectar startups.

O cantor e empresário Léo Chaves, que faz dupla 
sertaneja com Victor, apresentou a palestra magna A 
grande revolução:  seja uma marca. Ele falou sobre 
as dificuldades encontradas durante a carreira até 
alcançar o sucesso no cenário musical e compartilhou 
o aprendizado que adquiriu desde o momento em que 
começou a procurar novos conhecimentos e a realizar 
palestras por todo o Brasil.

As atividades foram distribuídas entre o 
Sebraelab (localizado no andar térreo do edifício de 
governança do parque) e a área externa do BioTIC. 
Cerca de 300 pessoas participaram das palestras 
do simpósio, que apresentou o panorama atual da 

matriz energética brasileira; o marco regulatório do 
setor; programas e estudos de caso. 

A iniciativa forneceu, ainda, o acesso a ações 
de mercado do Sebrae, como rodada de negócio 
de crédito, em que foram realizados quase 140 
agendamentos; Seminário de Crédito, com cerca 
de 105 participantes; e uma rodada de negócios 
entre empresas de placas fotovoltaicas, projetistas, 
consultores e empresas demandantes, momento em 
que os empresários puderam negociar diretamente com 
representantes das instituições financeiras as linhas 
de crédito voltadas para a implantação da tecnologia. 
Foram feitos 70 agendamentos e mais de R$ 8 milhões 
foram prospectados em oportunidades de negócios.

Já o encontro de inovação reuniu mais de 
30 empresas, entre elas startups aceleradoras e 
espaços de coworking, que puderam se relacionar, 
apresentar suas soluções, e ainda participar de 
pitches (uma apresentação com o objetivo de vender 
a ideia da sua startup). Oito instituições de ensino do 
DF participaram do encontro e, juntas, levaram 300 
estudantes para uma imersão no cenário de inovação 
proporcionado pelo BioTIC.

SIMPÓSIO E ENCONTRO DE INOVAÇÃO 
INTEGRAM EMPREENDEDORES NO BIOTIC
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O Sebrae no Distrito Federal, em parceria 
com a Câmara de Dirigentes Lojistas 
do Distrito Federal (CDL/DF), reuniu 

empresários dos setores de moda e de materiais 
de construção para uma rodada de negócios. 
O encontro aconteceu em setembro, na sede 
social da CDL, no SIA, e permitiu o surgimento 
e a efetivação de negócios entres empresários 
dos dois segmentos.

Empresários demandantes, que integram o 
segmento de materiais de construção, puderam 
se reunir com representantes de empresas 
ofertantes – segmento de confecção – e, dessa 
forma, vislumbrar propostas para a fabricação 
de uniformes de trabalho. Cada encontro teve 
duração de até 20 minutos, apresentando 
propostas conforme a necessidade de cada 
empresário demandante, possibilitando o 
fechamento imediato de negócios ou um futuro 
agendamento depois da realização do evento.

RODADA DE NEGÓCIOS APROXIMA SEGMENTOS 
DE MODA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

“Promover rodada de negócios ajuda a 
fortalecer o empreendedorismo e a atividade 
econômica local. A iniciativa facilita contatos 
entre grupos econômicos e amplia as 
possibilidades de negócios entre eles. Acordos 
irão surgir e vão ajudar o DF a ter uma atividade 
econômica cada vez mais positiva”, argumentou 
o superintendente do Sebrae no DF, Rodrigo Sá.

Gabriella Rocha, coordenadora da cadeia 
de moda do Sebrae no DF, avalia que a realização 
do evento foi essencial para aproximar os 
setores varejistas de materiais de construção 
e de confecção de uniformes. “Grande parte 
dessas empresas demandantes mandam fazer 
uniformes fora do DF e sequer fazem ideia 
que essa demanda pode ser solucionada por 
aqui. Estamos apresentando empresas que 
podem produzir uniformes e ainda ajudamos 
a fortalecer a geração de negócios em nosso 
território”, garantiu.
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A união do artesanato com o design do Distrito 
Federal levou uma experiência sensorial e 
interativa para a 27ª edição da CasaCor. 

O maior encontro do segmento de arquitetura e 
decoração do País foi realizado durante os meses de 
setembro e outubro e, reuniu peças exclusivas de 40 
artesãos e 20 designers da Capital Federal no espaço 
Brasil Original de Artesanato do Sebrae no DF.

Com o tema Casa Viva, os visitantes puderam 
desfrutar de um espaço dinâmico e totalmente 
diferente da loja tradicional, montada em anos 
anteriores. Aspectos e elementos da natureza foram 
utilizados na decoração e arquitetura de ambientes, 
jardins e outros espaços externos do local, planejado 
por Oscar Niemeyer na década de 1970. 

O Presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae, Luís Afonso Bermúdez, lembra que este 
é um dos eixos de atuação da instituição: abrir 
oportunidades para mercados pequenos, ‘‘é possível 
fazer com que artesãos e demais profissionais 
estejam em um evento conceituado como o CasaCor 
para mostrar que o negócio deles é real e tem grande 
espaço para atuação’’, garantiu. 

De acordo com Juliana Mota, gestora do 
projeto no Sebrae no DF, ‘‘a nova proposta para o 
espaço é unir redes criativas agregando charme e 
elegância à exibição dos produtos. Idealizamos uma 
vitrine para apresentar o trabalho, que é apoiado 
desde o início pelo projeto Brasil Original”. Ainda 
segundo ela, o subsídio do Sebrae no DF permitiu 
aos artesãos e designers estarem ao lado de grandes 
nomes da arquitetura, do paisagismo e do design.

O Estúdio Kátia e Morgana Moraes marcou 
presença na edição ao expor a mesa Athos Bulcão. 
O estabelecimento já contou com consultorias do 
Sebrae no DF e há mais de 20 anos trabalha com 
arquitetura, design de interiores e de mobiliário, 
criando peças que mesclam referências estéticas 
atemporais. “Alcançamos um bom grau de 
maturidade, desde que a marca teve a oportunidade 
de mostrar nosso trabalho. O Sebrae foi uma parte 
importante de toda a nossa história, de apresentar 
nosso trabalho para o DF e para todo o Brasil”, conta 
a sócia-proprietária do estúdio, Kátia Moraes.

ESPAÇO BRASIL ORIGINAL GANHA 
DESTAQUE NA CASACOR BRASÍLIA 2018
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A 25ª edição do Brasília Capital Fitness (BCF) 
movimentou o Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães entre os dias 27 e 30 de setembro. 

A iniciativa reuniu empresários, representantes e 
entusiastas do segmento de condicionamento físico, 
saúde e bem-estar do Distrito Federal para apresentar 
tendências em equipamentos, vestuário, suplementos 
alimentares e serviços.

A feira, que é um espaço favorável à efetivação 
de novos negócios, recebeu apoio do Sebrae no DF, 
que viabilizou oportunidades de capacitação e de 
acesso ao crédito a pequenos empreendedores do 
segmento. “O cidadão brasiliense passou a ser mais 
saudável e começou a frequentar mais academias 
e outros estabelecimentos do gênero. Isso explica 
a atenção do Sebrae com o segmento e também 
a presença da instituição na realização do Brasília 
Capital Fitness”, esclareceu o superintendente da 
instituição, Rodrigo Sá.

Desde sua primeira realização, o evento tem 
superado metas quando o assunto é a concretização 

SEBRAE MOBILIZA EMPREENDEDORES 
DURANTE O BRASÍLIA CAPITAL FITNESS 2018

de novos negócios. No ano passado a feira recebeu 
cerca de 90 mil visitantes e movimentou cerca 
de R$ 40 milhões (*). Elizabete Aguiar, gestora 
responsável pelo projeto de saúde e bem-estar do 
Sebrae no DF, lembrou que os pequenos negócios 
têm uma alta representatividade no mundo fitness e 
são responsáveis por ofertar boas opções para os 
públicos interessados. “Para atender bem ao cidadão 
que busca hábitos mais saudáveis, esses pequenos 
empreendimentos necessitam de maturidade em 
gestão. Possibilitamos isso por meio de capacitações 
que geram resultados expressivos e contribuem para 
desenvolvimento desse segmento”, comentou.

O Sebrae promoveu, ainda, um Seminário 
de Crédito e possibilitou que empresários atuantes 
nos segmentos de saúde, esportes, fisioterapia e 
nutrição, pudessem conhecer produtos e serviços 
disponibilizados por instituições financeiras. Os 
colaboradores da instituição também realizaram 
atendimentos e orientaram empresários e potenciais 
empreendedores.
*Até o fechamento desta edição, os números de 2018 não haviam sido 
divulgados.
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Em comemoração ao Dia Nacional da Micro 
e Pequena Empresa, 5 de outubro, o Sebrae 
no Distrito Federal reuniu autoridades e 

empreendedores para celebrar, também, o primeiro 
aniversário de funcionamento da Agência de 
Atendimento da instituição em Taguatinga. Na ocasião, 
foram apresentados os resultados conquistados no 
período, painéis com casos de sucesso e palestras 
motivacionais sobre coaching empreendedor e 
superação e resultados.

Nos primeiros meses de atividade, as 
estatísticas comprovam que o espaço facilitou 
o acesso de pequenos empresários e potenciais 
empreendedores da região aos serviços e soluções 
do Sebrae. Os colaboradores e consultores 
da instituição realizaram um total de 23,8 mil 
atendimentos; capacitaram cerca de 3,7 mil 
empreendedores; prestaram 7,5 mil horas em 
consultorias; além de promoverem mais de 200 
eventos durante o período, como o Clube de 
Negócios e o lançamento do programa LÍDER.

A coordenadora da Agência de Atendimento 
do Sebrae em Taguatinga, Alzenira Cardozo, avaliou 
como positivo o primeiro ano do espaço e reforçou que 
a instituição tem muito mais a fazer pelos pequenos 
empresários da região. “Coletamos ideias e, em 
parceria com alguns empreendedores, iniciamos um 
planejamento para o ano que vem. Eles destacaram 
temas prioritários para seus empreendimentos e a 
partir de agora vamos mensurar e concluir o plano de 
ação para 2019”, explicou Alzenira.

Já o secretário de Economia, Desenvolvimento, 
Inovação, Ciência e Tecnologia, Valdir Oliveira, 
lembrou da época em que foi colaborador do Sebrae, 
ressaltando a importância da instituição para a 
evolução do comércio. “Fiquei seis anos no Sebrae e 
sei que cada colaborador ama o que faz. Eles atuam 
com paixão e abraçam os interesses dos pequenos 
empreendedores, não importando o segmento ou a 
localidade em que estejam”, parabenizou o secretário.

SEBRAE COMEMORA PRIMEIRO ANO DE 
FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DE TAGUATINGA
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Com olhar atento, caneta na mão e muita 
disposição para adquirir novos conteúdos, 
empreendedores do segmento de moda 

e vestuário do Distrito Federal participaram do 
I Seminário de Educação Executiva de Moda 
promovido pelo Sebrae no Distrito Federal. A iniciativa 
foi realizada no final de setembro, no Sebraelab do 
Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC), e contou com 
a participação de referências do setor, que debateram 
as dificuldades encontradas na cadeia produtiva e 
apresentaram direcionamentos do mercado.

A pesquisadora Karen Rochlin e o apresentador 
Arlindo Grund foram os destaques do primeiro dia 
do seminário. Eles partilharam lições e experiências 
sobre o consumo e o comportamento do mercado 
de moda brasileiro. Os designers Alessandra 
Marins e André Carvalhal, o consultor Enrico Cietta 
e o empreendedor Felipe Titto completaram a 
programação apresentando conteúdos relacionados 
à utilização do Instagram, transformação digital e 
comportamento do consumidor.

“O mercado de moda vive uma evolução 
contínua e bastante significativa. Recentemente, 
já apresentamos tendências para esse segmento e 

SEMINÁRIO COLOCA EMPRESÁRIOS 
LOCAIS EM CONTATO COM REFERÊNCIAS 

DO MERCADO DE MODA NACIONAL

ampliamos essa influência com o compartilhamento 
de experiências e de casos que deram certo no 
Brasil, ao realizar este seminário”, comentou Rodrigo 
Sá, superintendente do Sebrae no DF.

Apresentar figuras importantes do setor contribui 
para que os empreendimentos estejam preparados 
para atender a um mercado tão exigente quanto o de 
Brasília, segundo coordenadora da Cadeia de Moda 
do Sebrae no DF, Gabriella Rocha. “O empreendedor 
deve estar disponível para ouvir experiências, 
conquistar novos conhecimentos. Quanto mais ele 
tornar seu negócio mais atrativo e dinâmico, mais este 
será competitivo”, pontuou Gabriella.

Já o gestor do projeto Comércio Varejista 
de Acessórios, Calçados e Vestuário, Thiago 
Ângelo, contou que a instituição analisou o atual 
cenário brasiliense do segmento antes de realizar 
o seminário. “Nossa intenção era organizar um 
evento em que deveriam ser abordados temas 
essenciais para turbinar o desempenho do setor de 
moda. Percebemos que os empreendedores têm 
dificuldades com aspectos de gestão e por isso 
trouxemos temas condizentes, que vão ajudá-los a 
engrenar um novo modelo de negócio”, explicou. 
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Considerado o maior movimento de fomento 
ao ecossistema empreendedor no mundo, a 
Semana Global do Empreendedorismo (SGE) 

teve o Sebrae como instituição líder, responsável por 
sua organização no Brasil em 2018. A iniciativa foi 
realizada com o tema “Empreendedorismo Jovem: 
A Hora é Agora” e aconteceu, simultaneamente, 
em mais de 160 países com o objetivo de capacitar 
empreendedores, oferecer oportunidades e inspirar 
o público para que propostas sejam amadurecidas e 
transformadas em iniciativas de sucesso. 

Em território brasileiro foram promovidas cerca 
de sete mil atividades em mais de 850 municípios ao 
longo de todo o mês de novembro, envolvendo meio 
milhão de vagas por meio da parceria com de mais 
de 400 instituições. Aproximadamente 200 eventos 
aconteceram no Distrito Federal no período. 

Durante a abertura do programa, a diretora 
Técnica do Sebrae, Heloisa Menezes, destacou: 
“podemos mudar o cenário do Brasil, a sociedade 
e as pessoas por meio do empreendedorismo. Os 
jovens, em especial, carregam características de 
transformação e o nosso propósito é educá-los para 

SEMANA GLOBAL APRESENTA 
EMPREENDEDORISMO COMO AGENTE DE 
TRANSFORMAÇÃO A JOVENS BRASILIENSES

que tenham uma profissão e não só um emprego. 
Queremos promover uma verdadeira transformação 
social”, sintetizou Heloísa.

Uma das realizações na Capital Federal foi o 
“Simpósio de Educação Empreendedora: Superar 
Desafios, Criar Caminhos”. O evento, realizado em 
6 de novembro no Sebrae Nacional, apresentou os 
benefícios e impactos da educação empreendedora 
no cotidiano de professores e estudantes. Painéis 
e palestras sobre empreendedorismo, inovação e 
educação, além do anúncio de iniciativas e parcerias 
focadas no desenvolvimento do comportamento e da 
mentalidade empreendedores junto a educadores e 
estudantes marcaram a realização.

Já no dia 21 de novembro, também no Sebrae 
Nacional, o Sebrae no Distrito Federal promoveu um 
talk show que debateu a importância de afro-brasileiros 
na atividade empresarial brasiliense. O evento 
contou com a presença de convidados de grande 
influência no cenário empreendedor brasiliense, que 
compartilharam experiências positivas com a plateia. 
A programação ainda contou com a exposição e a 
comercialização de produtos afro.
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À procura de meios para aumentar a com-
petividade e potencializar o desenvol-
vimento de seus estabelecimentos, mi-

croempreendedores brasilienses participaram, 
durante o mês de novembro, das atividades da 
Semana Nacional de Crédito 2018. A iniciativa 
foi organizada e desenvolvida pelo Sebrae em 
todo país e ofertou orientações sobre acesso ao 
crédito, renegociação de dívidas bancárias e ca-
pacitações, de forma gratuita.

No DF, as atividades da Semana foram 
realizadas nas agências de atendimento do Sebrae 
localizadas na Asa Norte, Asa Sul, SIA, Gama, 
Sobradinho e Taguatinga, onde aconteceram 
palestras e cursos voltados a assuntos como 
fluxo de caixa, precificação, capital de giro, entre 
outros temas importantes para a saúde financeira 
das pequenas empresas. A instituição também 
disponibilizou consultorias gratuitas sobre gestão 
de crédito nas agências de atendimento.

 “Muitos empreendedores encontram 
dificuldades financeiras para abrir sua empresa 

e acabam desistindo. A Semana Nacional de 
Crédito acontece para evitar isso. O empréstimo 
facilitado e bem orientado é uma alternativa 
saudável para que o empreendedor consiga 
tonificar e materializar sua proposta de negócio”, 
explicou o superintendente do Sebrae no DF, 
Rodrigo Sá.

Ainda dentro da programação, o 
Sebrae no DF promoveu dois seminários de 
crédito em parceria com grandes instituições 
bancárias do país. Na ocasião, representantes 
de entidades financeiras apresentaram 
detalhes de como funcionam suas linhas 
de financiamento. O empréstimo pode ser 
utilizado pelos empreendedores para a compra 
de novas mercadorias, insumo, máquinas, 
reforma e ampliação do negócio. Após as 
apresentações, os empreendedores puderam 
se reunir individualmente com o representante 
de cada instituição financeira para discutir a 
situação de seus empreendimentos e conhecer 
detalhadamente a proposta de cada banco.

SEBRAE ORIENTA E CAPACITA 
MICROEMPREENDEDORES DURANTE A 
SEMANA NACIONAL DE CRÉDITO 2018
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SEBRAE NO DF ELEGE 
NOVA DIRETORIA

Fotografia: Tripé Imagem
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O Sebrae no Distrito Fe-
deral estará sob nova 
gestão a partir de janeiro 

de 2019. O novo presidente do 
Conselho Deliberativo da insti-
tuição será Jamal Jorge Bittar, 
atual presidente da Federação 
das Indústrias do Distrito Fede-
ral (Fibra). Ele terá a companhia 
de Valdir Oliveira, atual secretário 
de Economia, Desenvolvimento, 
Inovação, Ciência e Tecnologia 
(Sedict) do DF, que foi eleito su-
perintendente. Rose Rainha será 
a nova diretora de Administração 
e Finanças e Rodrigo Sá foi es-
colhido como Diretor Técnico do 
Sebrae no DF.

A decisão foi tomada no dia 
21 de novembro, em reunião ex-
traordinária realizada no Sebrae 
do SIA. Na ocasião também fi-
cou definida a nova composi-
ção do quadro de conselheiros 
fiscais da entidade. As escolhas 
foram feitas por um consenso 
multi-institucional que reúne re-
presentantes de 13 instituições 
brasilienses que atuam na disse-
minação de conhecimentos e no 

desenvolvimento socioeconômi-
co do Distrito Federal.

À frente da superintendên-
cia da instituição pelos últimos 
20 meses, Rodrigo Sá assegura 
que o Sebrae no DF continuará 
desempenhando atividades que 
confirmem a missão estratégica 
da entidade, fazendo a diferença 
na vida do pequeno empreende-
dor brasiliense. “A nova gestão 
está comprometida com a pros-
peridade do Distrito Federal. 
Manter o que foi conquistado e 
buscar aprimorar esse caminho 
para ajudar ainda mais os pe-
quenos negócios será o objetivo 
a partir de janeiro”, garantiu Sá, 
que ocupará um cargo que já co-
nhece bem. Ele passou seis dos 
mais de 30 anos de instituição à 
frente da Diretoria Técnica.

Conhecedor de toda a es-
trutura do Sebrae, Rodrigo res-
salta que os novos integrantes 
da diretoria encontrarão um Se-
brae que acumulou resultados 
significativos nos últimos anos, 
quando ajudou a reforçar a atua-
ção estratégica da instituição ao 

lado de Luís Afonso Bermúdez, 
Cassiana Abritta e Júlio Flávio 
Miragaya. “Transformação é uma 
palavra que pode resumir todo 
esse período em que estivemos 
à frente do Sebrae. Superamos 
inúmeros desafios, concluímos 
metas e ajudamos a modificar o 
cenário empreendedor brasilien-
se. Queremos que o empreende-
dorismo continue sendo o moti-
vo de transformação para muitos 
indivíduos e principalmente para 
o Distrito Federal”, completou o 
superintendente.

Os números conquistados 
ao longo de 2018 comprovam a 
importância da instituição para o 
desenvolvimento dos pequenos 
negócios brasilienses. Ao todo, 
31.867 pessoas participaram de 
eventos de capacitação em todo 
o DF. No mesmo período, o Se-
brae forneceu mais de 125 mil 
horas em consultorias, um au-
mento de quase 60 mil, em re-
lação ao ano passado. As orien-
tações também foram destaque 
durante o ano, beneficiando mais 
de 209 mil pessoas.
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Dinalva Paixão deixou o interior da Bahia, em 1979, para trabalhar 

por alguns dias na tradicional Festa dos Estados, realizada em Brasília. 

O sucesso de vendas e o grande número de migrantes que, diariamente, 

chegavam à capital convenceram Dinalva, também conhecida como Bita, 

a desistir de regressar à Bahia e apostar na vida de autônoma, alternativa 

que a sustentou por quase 40 anos.

Em maio de 2018, quando trabalhava em uma festa, Bita foi 

apresentada a uma colaboradora do Sebrae no DF, que lhe disse: “seu 

acarajé está escondido e não pode ficar assim. Vou ajudar”. Uma semana 

depois, Dinalva conseguiu se formalizar e recebeu o licenciamento do 

pequeno negócio, o Acarajé da Tia Bita, durante a cerimônia de abertura 

da Semana do MEI 2018.

Bita do Acarajé comemora licenciamento na Semana do MEI

Ao viajar pelo mundo, o agripreneur (empreendedor do campo, em 

inglês) Fábio Gonçalves desenvolveu uma paixão por cogumelos que, em 

2014, acabou se tornando sua principal fonte de renda. Quando mudou-

se com a esposa e sócia para o Núcleo Rural Rio Preto, de Planaltina, 

ele idealizou a Funghi & Cia, uma empresa produtora de quatro tipos de 

cogumelos. A principal especialidade é o cogumelo conhecido no Japão 

como hiratake. 

Com a divulgação das possibilidades culinárias desta variedade, 

surgiu a demanda por maior produção e entrega. Foi aí que o casal 

procurou o Sebrae no DF em busca de consultoria para a identidade 

visual. Atualmente, os empreendedores são atendidos pelo projeto 

Agricultura Orgânica e seus principais clientes apareceram graças aos 

contatos feitos durante as ações da instituição.

Produtor faz sucesso com cogumelos hiratake em Planaltina

CASOS DE

SUCESSO
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O comerciante José Wilton da Silva comprava e revendia tranças 

de alho para ajudar um parente, no início da década de 1990. O trabalho 

deu tão certo que ele ganhou incentivo para prospectar compradores em 

outras regiões do DF. Porém, em 2003, seu principal fornecedor fechou 

as portas e o forçou a mudar de planos. José Wilton criou, então, a Só 

Pureza, empresa especializada em temperos e condimentos.

Wilton tocou o empreendimento sozinho até outubro de 2017, 

quando a filha, Rayara Nunes, assumiu a gestão e procurou o Sebrae. 

Ela participou de cursos na área de finanças e, aos poucos, conseguiu 

alterar a maneira de gerir a empresa, que hoje conta com mais de 300 

clientes fiéis e tem fábrica na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) 

de Samambaia.

Empresa se reinventa e ganha destaque com venda de temperos no DF

Hudson de Souza foi conquistado pelo sabor dos pães artesanais 

em suas frequentes viagens pelo exterior. Ele sempre procurava padarias 

nos locais que visitava e daí nasceu a vontade de estudar técnicas de 

panificação. A consequência foi a elaboração de uma proposta de negócio 

que se materializou no início de 2017, com o surgimento da Le Pain 

Rustique - Pães Artesanais.

A primeira unidade foi aberta na Asa Norte e, em pouco mais de um 

ano, a Le Pain conseguiu se afirmar no cenário gastronômico de Brasília, 

com mais quatro lojas. A marca também participa da Feira do Brasília 

Shopping, BSB Mix e da Feira da Lua. “O Sebrae foi fundamental para 

alcançar meus objetivos de forma rápida e eficiente. Sete meses depois 

do início de nossas atividades, consegui desenvolver, dentro da empresa, 

as primeiras ações sugeridas”, revela Hudson.

Empresário ganha destaque com fabricação artesanal de pães

O clima tropical, extremamente favorável à geração de energia solar 

fotovoltaica, fez com que o engenheiro civil Otávio Segatto fundasse a 

Origem Energia, na zona rural de Planaltina. Atualmente, a Origem é a 

maior usina fotovoltaica do DF e tem uma estrutura com 3.344 painéis 

fotovoltaicos, capazes de produzir 180 mil kWh/mês. É o suficiente para 

permitir que 15 estabelecimentos comerciais reduzam suas despesas com 

eletricidade, sem a obrigação de instalar qualquer equipamento.

Para potencializar o negócio Segatto participou do Sebraetec e 

também realizou uma consultoria de identidade visual. “Percebi que 

estar inserido no meio empresarial é importante. Participei de encontros 

de negócios, fiz novos contatos e prospectei boas oportunidades para o 

desenvolvimento da minha marca”, resume o engenheiro.

Empresário inaugura maior usina solar fotovoltaica do DF 
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www.df.sebrae.com.br | 0800 570 0800

Sempre pronto para apoiar os que sonham em montar 
o próprio negócio, o Sebrae no DF ajuda a transformar a 
realidade de milhares de pessoas, fomentando o empreendedorismo 
e fortalecendo as micro e pequenas empresas. Assim, cumpre a sua 
missão contribuindo para o desenvolvimento sócioeconômico e 
sustentável do Distrito Federal. 

O Sebrae apoia empreendedores que transformam a sua vida e a sua 
região por meio do empreendedorismo.

Empreendedorismo

que transforma




