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Seguindo em frente, em conjunto com seus muitos par-
ceiros, o Sebrae no DF comemora mais um mês vitorioso, 
em que deu início a um grande programa que tem como 
aliado o Governo de Brasília, por meio da Secretaria de 
Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecno-
logia (SEDICT). Já foram iniciadas as visitas dos Agentes 
de Orientação Empresarial que atenderão, até o final do 
ano, aos empreendedores de 22 Áreas de Desenvolvi-
mento Econômico (ADEs) do Distrito Federal. Eles farão 
diagnósticos das empresas para que sejam oferecidas 
capacitações e consultorias adequadas às necessidades 
de cada área. A ambiciosa meta dessa ação é realizar 
3 mil diagnósticos das necessidades dos empresários e 
prestar mais de 7 mil horas de consultorias. 
A recém-inaugurada Agência de Atendimento do Gama, 
fruto de outra parceria de sucesso, dessa vez entre enti-
dades do Sistema S, o Sebrae e o Senai, segue amplian-
do as capacitações e os atendimentos presenciais. Trata-
-se de mais uma forma de descentralização da instituição 
rumo aos locais de moradia e de trabalho de seu público-
-alvo, para tornar ainda mais próxima e efetiva a atuação 

do Sebrae no DF. Nesse sentido, a instituição prepara 
o Mutirão da Simplificação em São Sebastião, próxima 
área a receber o evento, fruto de mais uma parceria de 
sucesso já consolidada do Sebrae no DF.
Outro fato marcante nas últimas semanas foi a audiência 
pública promovida pela Câmara Legislativa em torno do 
Projeto de Lei de Inovação do Distrito Federal. O Sebrae 
no DF participou, alertando para a importância de ela 
contemplar o tratamento diferenciado para a micro e pe-
quena empresa, conforme garantem a Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa e a Lei de Inovação Federal. Essa 
promoção é fundamental para que os pequenos negócios 
locais tenham acesso a esse mercado que se abrirá com 
a nova lei, para a geração de emprego e renda. Já é tem-
po de o DF ter um marco regulatório para a promoção da 
sua inovação como instrumento para o desenvolvimento 
econômico e social, importante fator de competitividade 
e acesso a novos mercados. Não se pode perder o curso 
da história nem deixar passar as oportunidades de cres-
cimento que surgem a cada dia – o Sebrae no DF e seus 
parceiros estão atentos.

Juntos e atentos

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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Micro e pequenas empresas 
ganham linha de crédito no BNDES

Representantes do Sebrae no DF e do Sebrae Nacional 
acompanharam a cerimônia de lançamento do programa 
BNDES Giro. O evento foi realizado em 23 de agosto, 
no Palácio do Planalto, com a presença do presidente 
Michel Temer, acompanhado de sua equipe econômica. 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) vai disponibilizar até R$ 20 bilhões em 
empréstimos para capital de giro a empresas. Micro e 
pequenos negócios terão alíquotas mais atrativas, pela 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), e o tempo para 
aquisição do financiamento deve cair de 60 dias, em mé-
dia, para até 24 horas. 

Tripé Fotografia

PANORAmA

O presidente do BNDES, Paulo Rabello, anunciou os 
detalhes do programa, que diminui a burocracia por 
meio dos canais digitais, disponível também pelos 
agentes financeiros credenciados, como bancos pú-
blicos e privados, cooperativas de crédito e agências 
de fomento. “O BNDES está empenhado em dedicar 
um percentual cada vez maior de seus desembol-
sos para micro, pequenas e médias empresas. Para 
acessar esse público, está diminuindo os custos com 
transações e contando com o apoio de todo o sistema 
financeiro do País para agilizar o processo“, afirmou. 

O Conselho de Administração do BNDES também 
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aprovou a redução dos spreads bancários – a diferença 
entre o custo do dinheiro para o banco e o quanto ele 
cobra na operação de crédito – para 1,5%. As aprova-
ções dos pedidos também devem ser mais rápidas, pois 
empresas com crédito em outras instituições financei-
ras terão automaticamente aprovação do BNDES. 

Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae Na-
cional, ressaltou a importância do programa no aten-
dimento, principalmente, às empresas que faturam até 
3,6 milhões ao ano, alcançando o objetivo de atender 
aos pequenos negócios. “É preciso mudar uma realida-
de em que 83% das pequenas e médias empresas não 
têm acesso ao crédito e, quando o conseguem, pagam 
taxas elevadas. O Sebrae vai acompanhar de perto 
essa aproximação com o pequeno empreendedor para 
que ele tenha acesso a um crédito justo e também ao 
mercado”, disse Afif Domingos. 

Para o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, essa 
iniciativa atende a uma demanda do setor para acom-
panhar a retomada do crescimento econômico e da ren-
da do brasileiro. “A nova linha do BNDES disponibiliza 
mais capital, a taxas atrativas e de forma rápida, com 
menos burocracia. São três fatores essenciais para as 
empresas, principalmente as pequenas e médias, volta-
rem a gerar empregos e, consequentemente, renda no 
nosso País”, destacou. 

Assim que forem disponibilizadas as regras e os deta-
lhes do programa BNDES Giro, o Sebrae no DF fará um 
trabalho de divulgação e acompanhamento para que os 
empresários locais tenham facilidade de acesso à nova 
linha de crédito. O  objetivo é oferecer mais uma oportu-
nidade de desenvolvimento e fortalecimento do negócio 
para micro e pequenas empresas, gerando emprego e 
renda no DF e no Entorno.
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“O Sebrae vai acompanhar de perto essa aproximação com o pequeno em-
preendedor para que ele tenha acesso a um crédito justo e ao mercado.”

Guilherme Afif Domingos



6



7

Setor automotivo se encontra 
no Acelera
Empresários de autopeças, oficinas e centros auto-
motivos se reuniram, em 29 de agosto, no Sebrae 
no DF. Eles participaram do Acelera: 1° Encontro do 
Projeto Fortalecimento do Setor Automotivo, evento 
que teve o objetivo de apresentar práticas susten-
táveis, melhorias na gestão das empresas e ações 
que podem proporcionar a fidelização de clientes. 

“Os participantes tiveram acesso a informações so-
bre sustentabilidade com a visão de oportunidades 
de negócios. Assuntos como o tratamento que deve 
ser dado aos resíduos sólidos foram muito debati-
dos entre eles, esclarecendo as mudanças que pre-
cisam ser feitas para a adequação à legislação”, diz 
Gabriela Ribeiro, gestora do projeto. 

O encontro trouxe, ainda, uma ampla discussão so-
bre a certificação do setor automotivo. O gerente de 
Certificação e Serviços do Instituto da Qualidade Au-
tomotiva (IQA), Sérgio Ricardo Fabiano, levou aos 
participantes um panorama do mercado automotivo 
e mostrou como a certificação pode beneficiar a em-
presa. “Ele levantou cinco pontos em que a certifi-
cação faz valer a pena o esforço para consegui-la: 
aprimoramento e melhoria contínua dos processos, 
aumento da satisfação do cliente, redução de cus-
tos, ampliação da possibilidade de permanência no 
mercado e maior interação e comprometimento da 
equipe”, lembra a gestora. “Uma empresa certifica-
da aumenta a possibilidade de obter êxito em licita-

ções públicas, por exemplo, ampliando seu mercado 
de trabalho”, completa Gabriela Ribeiro.

Durante todo o encontro, foram levantadas dúvidas 
sobre as questões que abrangem a sustentabilida-
de. “Deixamos claros os diferenciais competitivos 
das empresas que buscam sustentabilidade. Elas 
conseguem fidelizar os clientes, tornando-se refe-
rência para eles. Esse é um grande objetivo para os 
empresários do setor”, conclui a gestora.

OPORTUNIDADE

Banco de imagens gratuito - Freepik
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AGENDA
OUTUBRO 2017
Dia 2 (segunda-feira)
•Curso “Coaching empreendedor” – das 14h às 18h, na Casulo Incubadora UniCeub – SCS Quadra 1, Bloco A, Ed. União, 
12º andar
•Oficina empresarial “SEI Empreender” – das 14h às 18h, no Sebrae do Gama
•Curso “Tributação Na Medida para microempresas”– de 2 a 6/10, das 19h às 22h, no Sindmac, SIA Trecho 4, Lote 1.130, 
Salas 103/106 Ed. Senap I
Dia 3 (terça-feira)
•Oficina “Como divulgar sua empresa nas mídias sociais e obter resultados para seu restaurante, bar, lanchonete, bufê, 
café, cantina e similares da alimentação fora do lar” – das 14h às 18h, no Sebrae SIA
•Oficina “Tecnológica básica módulo III” –  3 e 4/10, das 17h às 22h, no Sebrae SIA
•Fomenta Distrital 2017 – de 3 a 5/10, das 8h às 18h, no Hotel Royal Tulip – SHTN – Trecho 1, Conjunto 1B, Bloco C
•Oficina “Plano de negócios para Começar Bem” – 3 e 4/10, das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte
•“Sebrae Mais líder coach para segmento de cosméticos” (4 sessões de coaching individuais a serem agendadas) – das 
8h às 18h, no Sebrae SIA
•Oficina “Tecnologia automotiva básica (módulo III) injeção direta de combustível” – de 3 a 4/10, das 17h às 22h, no Se-
brae SIA
Dia 4 (quarta-feira)
•XII Seminário de Crédito – das 14h às 18h, no Sebrae SIA
•Oficina “Análise de negócio para Começar Bem” – das 18h às 22h, no Sebrae SIA
•Oficina “Plano de negócio para Começar Bem” – de 4 a 5/10, das 18h às 22h, no Sebrae do Gama
•Oficina empresarial “SEI Formar preço” – das 14h às 18h, no Sebrae SIA
Dia 5 (quinta-feira)
•“Oficina tecnológica avançada módulo III” – 5 e 6/10, das 17h às 22h, no Sebrae SIA
•Oficina “Tecnologia automotiva avançada (módulo III) diagnóstico inteligente com o osciloscópio” – 5 e 6/10, das 17h às 
22h, no Sebrae SIA
•Inauguração da Agência Sebrae Taguatinga – QI 19 lote 32, Setor Industrial de Taguatinga
Dia 6 (sexta-feira)
•Missão Maquintex – Feira de Máquinas, Equipamentos, Serviços e Química para a Indústria Têxtil – das 15 às 21h, no 
Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza - CE
Dia 9 (segunda-feira)
•Curso “Coaching empreendedor” – das 14h às 18h, na Casulo Incubadora UniCeub – SCS Quadra 1, Bloco A, Ed. União, 
12º andar
•Oficina “Plano de negócio para Começar Bem” – das 18h às 22h, no Sebrae/SIA
•Oficina empresarial “SEI Comprar” – das 14h às 18h, no Sebrae do Gama
Dia 10 (terça-feira)
•Oficina “Coaching empresarial para alimentação” – das 14h às 18h, no Sebrae/SIA
•Rodada de Negócios do Comércio Varejista de Acessórios, Calçados e Vestuários – às 17h, no Sebrae/SIA
•Palestra “Design de ambiente para comércio varejista de mercadorias em geral e produtos alimentícios (visual de loja)” 
– de 9h às 13h, no Sebrae/SIA
•“Sebrae Mais líder coach para segmento de cosméticos” (4 sessões de coaching individuais a serem agendadas) – das 
8h às 18h, no Sebrae/SIA
Dia 11 (quarta-feira)
•“Palestra de empreendedorismo” – das 15h às 17h, no Sebrae do Gama
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Dia 16 (segunda-feira)
•Curso “Coaching empreendedor” – das 14h às 18h, na Casulo Incubadora UniCeub – SCS Quadra 1, Bloco A, Ed. 
União, 12º andar
•Oficina empresarial “SEI Controlar meu dinheiro” – das 14h às 18h, no Sebrae do Gama
•Curso “Como conduzir negociações eficazes” – de 16 a 20/10, das 19h às 22h, no Sebrae do Gama
Dia 17 (terça-feira)
•Oficina “Plano de Negócio para Começar Bem” – 17 e 18/10, das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte
•Curso “Como validar seu modelo de negócio para Começar Bem” – de 17 a 20/10, das 14h às 17h, no Sebrae 515 
Norte
•“Sebrae Mais líder coach para segmento de cosméticos” (4 sessões de coaching individuais a serem agendadas) – 
das 8h às 18h, no Sebrae/SIA
•Encontro de Negócios do Artesanato – das 14h às 18h, no Sebrae/SIA
Dia 18 (quarta-feira)
•Oficina empresarial “SEI Controlar meu dinheiro” – das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte
•Palestra “Como a internet pode ajudar os pequenos negócios” – das 14h às 16h, no Sebrae 515 Norte
Dia 19 (quinta-feira)
•“Palestra de marketing” – das 19h às 21h, no Sebrae/SIA
•Curso “Gestão de marketing para o setor automotivo” – das 19h às 21h, no Sebrae/SIA
Dia 23 (segunda-feira)
•Curso “Coaching empreendedor” – das 14h às 18h, na Casulo Incubadora UniCeub – SCS Quadra 1, Bloco A, Ed. 
União, 12º andar
•Curso “Boas práticas para o segmento gastronômico” – de 23 a 27/10, das 15h às 18h, no Sebrae/SIA
•Curso “Logística para o setor automotivo” – de 23 à 27/10, das 19h às 22h, no Sebrae/SIA
•Curso “Gestão de marketing” – de 23 à 27/10, das 19h às 22h, no Sebrae/SIA
•Curso “Saiba como melhorar suas vendas” – de 23 a 27/10, das 19h às 22h, no Sebrae/SIA
•Curso “Gestão do visual de loja – aumentando suas vendas” – de 23 a 27/10, das 19h às 22h, no Sebrae do Gama
•Palestra “Como vender em datas comemorativas” – das 15h às 17h, no Sebrae do Gama
•Curso “Logística para o setor automotivo” – de 23 a 27/10, das 19h às 22h, no Sebrae/SIA
Dia 24 (terça-feira)
•Oficina “Análise de negócio para Começar Bem” – das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte
•“Sebrae Mais líder coach para segmento de cosméticos” (4 sessões de coaching individuais a serem agendadas) – 
das 8h às 18h, no Sebrae/SIA
Dia 25 (quarta-feira)
•Palestra “Fluxo de caixa – Controle e planeje as finanças de sua empresa” – das 15h às 17h, no Sebrae do Gama
•Seminário de Crédito – das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte
Dia 26 (quinta-feira)
•Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE) – 26 e 27/10, das 10h às 18h, no Centro de Eventos Pro 
Magno – Rua Samaritá, 230, Casa Verde, São Paulo–SP
Dia 30 (segunda-feira)
•Curso “Coaching empreendedor” – das 14h às 18h, na Casulo Incubadora UniCeub – SCS Quadra 1, Bloco A, Ed. 
União, 12º andar
•Palestra “Compras governamentais – Mais negócios para sua empresa” – das 15h às 17h, no Sebrae do Gama
Dia 31 (terça-feira)
•Missão empresarial internacional para empresas do setor automotivo – de 31/10 a 3/11, das 8h às 17h, em Las Ve-
gas, Estados Unidos
•Oficina “Redução de desperdícios para comércio varejista de mercadorias em geral e produtos alimentícios” – das 9h 
às 13h, no Sebrae 515 Norte
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Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 
2017 divulga melhores da etapa 

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2017 divulgou os 
melhores relatos de mulheres do DF que transformaram 
em realidade o sonho de abrir o próprio negócio. Nesta 
edição do prêmio, foram classificadas finalistas para as 
categorias Pequena Empresa e Microempreendedora In-
dividual. As candidatas foram avaliadas segundo aderên-
cia aos Critérios de Excelência da Gestão desenvolvidos 
pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). As vence-
doras também vão representar o Distrito Federal na etapa 
final do prêmio, promovida pelo Sebrae Nacional, que será 

realizada no fim do ano.

Na categoria Pequena Empresa, a vencedora foi Maris-
perc de Souza Lima, da franquia Bolos da Vovó. Ela re-
cebeu o troféu ao lado da avó, Maria de Nazaré, que está 
completando 85 anos e foi uma das grandes inspirações 
da empreendedora. Além do Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios, a Bolos da Vovó também é finalista na etapa 
nacional do Prêmio de Competividade para Micro e Pe-
quenas Empresas – MPE Brasil. A microempreendedora 
individual escolhida foi Luiza Galvão, da Brauny’s Doce 
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Sabor. (Conheça as histórias das vencedoras nas páginas 
16 e 17.)

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no 
DF, Luís Afonso Bermúdez, a instituição promove este prê-
mio para mostrar exemplos locais de empreendedorismo 
feminino. “O Sebrae no DF está de portas abertas para 
todas as mulheres que quiserem seguir esses caminhos e 
contar com o nosso apoio para uma trajetória empreende-
dora de sucesso”, ressaltou.

Atualmente, cerca de 30% dos negócios privados do mun-
do são operados ou têm a idealização de uma mulher. 
No Brasil, nos últimos 14 anos, o número de empresárias 
subiu 34%, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae Na-
cional em parceria com a Endeavor Brasil. São vários os 
aspectos positivos dessa participação feminina, com des-
taque para o aumento da autonomia financeira das mu-
lheres, bem com a contribuição no orçamento familiar. Em 

relação ao porte das empresas em que as mulheres vêm 
atuando, de acordo com a pesquisa Mosaic, do total das 
mulheres empreendedoras no Brasil, 73% são sócias de 
pequenas e médias empresas. Porém, levando em consi-
deração as empresas no formato de microempreendedor 
individual (MEI), esse percentual sobe para 98,5%.

“Os desafios da mulher empreendedora ainda são muitos, 
como a capacitação em setores que antes eram predo-
minantemente masculinos. Estudos mostram que o de-
sempenho das mulheres nos negócios é beneficiado por 
fatos como o de as mulheres prestarem mais atenção aos 
detalhes; de serem intuitivas e sensitivas; de tenderem a 
investir mais em capacitação; e de serem mais atenciosas 
e cuidadosas no atendimento ao cliente, facilitando a fide-
lização e a formação de uma base duradoura de consu-
midores”, lembra Cassiana Abritta, diretora de Gestão do 
Sebrae no DF.

Tripé Fotografia
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CURTAS

O Sistema de Registro e Licenciamento de Em-
presas (RLE) no Distrito Federal está passando 
por uma modernização. Será lançada, em 15 de 
novembro, a versão RLE@Digital. Atualmente, o 
RLE contempla os serviços de registro, licencia-
mento e legalização para as empresas do tipo li-
mitada, EIRELI, MEI, empresário individual e filiais 
com sede em Brasília. A nova versão simplificará 
os serviços já existentes, implementando o mó-
dulo de alteração e contemplando todos os tipos 
jurídicos, integrando, assim, além dos órgãos já 
existentes no sistema, os cartórios e a OAB. A ex-
pectativa é reduzir a burocracia e o tempo médio 
de abertura do negócio para, em média, 24 horas.

Sistema de Registro e 
Licenciamento de Empresas 
será 100% digital

O código de ética unificado para todos os Sebrae esta-
duais, aprovado e encaminhado para implementação, 
foi um dos temas tratados em 31 de agosto, na reu-
nião da Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais 
(Abase) Centro-Oeste. Segundo Cassiana Abritta, di-
retora de Gestão do Sebrae no DF e diretora da Aba-
se Centro-Oeste, a reunião periódica também tratou 
do acompanhamento e do alinhamento de programas 
conjuntos. Foi feita a entrega do relatório do Proje-
to Brasil Central de Agronegócios, que agora segui-
rá para nova etapa. Também foi preparada a próxima 
ação do Projeto Brasil Central de Turismo, que será 
uma exposição no Shopping Eldorado, em São Paulo, 
para divulgação das atrações regionais para turistas 
paulistanos.

Abase Centro-Oeste 
trata do código de ética e 
de ações conjuntas
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O Espaço WWF-Brasil, no CasaPark Sho-
pping, foi palco, em 24 de agosto, de mais 
um debate sobre sustentabilidade lucrativa. 
Os palestrantes compartilharam experiên-
cias práticas sobre temas como tendências 
da arquitetura sustentável, estruturas de ma-
deira e bambu, paisagismo e eficiência ener-
gética nas edificações. O evento faz parte 
de um ciclo de cinco workshops, realizados 
desde julho, fruto da parceria entre a WWF, o 
shopping, o Sebrae no DF e a Spirale Arqui-
tetura e Soluções Sustentáveis. O objetivo 
das ações é promover o compartilhamento 
de experiências sustentáveis na elaboração 
de projetos arquitetônicos, observando-se 
os pilares social, econômico e ambiental. 

Workshop promove intercâmbio em 
sustentabilidade lucrativa 

Sebrae DF e GDF juntos em programa 
de apoio a MPE
O Sebrae no DF, em parceria com a Secretaria de Eco-
nomia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnolo-
gia (SEDICT), lançou um programa de capacitação para 
empreendedores instalados nas 22 Áreas de Desenvol-
vimento Econômico (ADEs) do Distrito Federal. Ao todo, 
serão 245 atividades de capacitação, como palestras, 
oficinas e cursos, aplicadas por 40 Agentes de Orienta-
ção Empresarial do Sebrae no DF nas ADEs. A meta é 
realizar 3 mil diagnósticos das necessidades dos empre-
sários e prestar mais de 7 mil horas de consultorias. 

Os empresários já podem aderir ao projeto, sem custo, e 
participar das atividades oferecidas pelo Sebrae no DF. 
Os Agentes de Orientação Empresarial já iniciaram as 
visitas às empresas para fazer os diagnósticos das ne-
cessidades dos empresários em cada ADE. A partir daí, 
serão montadas as capacitações do Sebrae no DF, nas 
próprias ADEs, com direcionamento adequado às neces-

sidades diagnosticadas. Além de participar de atividades 
para melhorar seu negócio, as empresas também pode-
rão ter consultorias gratuitas. Entre setembro e dezem-
bro, a capacitação deve alcançar toda a cadeia produtiva 
das ADEs, de forma organizada pelas próprias lideran-
ças empresariais. 

“Começamos a receber as solicitações de cursos e ofici-
nas pelos empresários, tanto em temas genéricos quanto 
em específicos. O programa está tendo uma ótima acei-
tação e estamos agendando as primeiras capacitações, 
como oficinas e cursos que ocorrerão em Sobradinho e 
Ceilândia. Isso será propagado para todo o DF”, explica 
Everton Valois, analista da Unidade de Atendimento Indi-
vidual (UAI) do Sebrae no DF. “A entrega do diagnóstico 
com levantamento de oportunidades de melhoria, total-
mente gratuito, a cada empresa é outro grande diferen-
cial desse trabalho”, completa o gestor.

Tripé Fotografia
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Fórum traça estratégias para 
fortalecer turismo rural
O Fórum de Discussão: Turismo e Lazer nos Espaços 
Rurais do Distrito Federal e Entorno reuniu, na tarde de 
31 de agosto, no auditório da Federação de Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Feco-
mércio-DF), empreendedores e representantes do seg-
mento. O objetivo do encontro foi traçar estratégias de 
fortalecimento e propor a criação de um roteiro turístico 
para divulgação em canais digitais. 

Para Nathália Hallack, gestora do projeto Brasil Central 
Turismo do Sebrae no DF, instituição que participa do fó-
rum, o roteiro será fruto de uma parceria para divulgar 
de forma mais expressiva o turismo no meio rural. “Essa 
atuação coletiva definirá de que forma esses segmentos 
querem se posicionar no mercado. Nós temos uma oferta 
muito diversificada de belezas naturais, ecoturismo, gas-
tronomia e eventos, entre tantas outras opções. Está na 
hora de unirmos todas essas forças e darmos um passo 
no fortalecimento do turismo no meio rural do DF e do 
Entorno”, afirma.

A iniciativa é voltada para os empreendimentos filiados 
ao Sindicato do Turismo Rural e Ecológico do Distrito Fe-
deral (Ruraltur-DF) e será realizada em duas etapas. Em 
um primeiro momento, será realizada a elaboração de 
diagnósticos, consultorias e visitas às propriedades, para 
garantir que todos os participantes atendam a critérios 
técnicos de estrutura e receptivo. A segunda etapa é de 
elaboração da marca, criação das ferramentas digitais – 
como o website, redes sociais e aplicativos – e de uma 
campanha de marketing.

Para o presidente do Ruraltur-DF, Fragmar Diniz Leite, 
é preciso realizar o planejamento integrado e consolidar 
um produto turístico inovador. “O nosso objetivo é a pro-
fissionalização do empreendedor em um mundo cada vez 
mais tecnológico. O apoio do Sebrae no DF e de demais 
parceiros será essencial nesse processo. É um momento 
histórico para o nosso sindicato”, ressalta.

ACONTECEU
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O Centro Universitário IESB recebeu, em 25 de 
agosto, o 3º Simpósio de Educação Empreendedo-
ra, realizado pelo Sebrae no DF, para professores e 
gestores em universidades e parceiros locais. Com 
o tema “Design thinking para educadores”, o encon-
tro suscitou debate sobre como promover a disse-
minação da cultura empreendedora e fortalecer o 
ecossistema inovador no ambiente acadêmico. 

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Se-
brae no DF, Luís Afonso Bermúdez, a instituição tem 
a obrigação de apoiar e fomentar a cultura empreen-
dedora dentro da universidade. “É preciso investir 
nos estudantes, pois eles representam o futuro do 
empreendedorismo no nosso País. Precisamos en-
siná-los a ser mais curiosos e a buscar novas formas 
de empreender. O primeiro passo para influenciá-los 
é empoderar os professores, pois eles são os men-
tores desses jovens na jornada para o mercado de 
trabalho”, afirmou. 

O simpósio faz parte do Programa Nacional de Edu-
cação Empreendedora (PNEE), iniciativa destinada 
a ampliar e disseminar conteúdos sobre empreen-
dedorismo nas instituições de ensino. Para Clau-
dia Trindade, gestora do projeto no DF, a parceria 
com os professores é fundamental para promover a 
educação empreendedora. “O simpósio propõe uma 
troca de experiências ao reunir, em um só espaço, 
educadores em diversas disciplinas para debater e 
compartilhar ideias sobre como fazer dos estudan-
tes futuros empreendedores”, ressaltou. 

O coordenador do curso de Administração do IESB, 
Fernando Dantas, é entusiasta do design thinking 
e acredita que o simpósio superou as expectativas. 
“São técnicas e ideias que professores e gestores na 
educação poderão aplicar em suas rotinas. Também 
é uma ótima oportunidade para fazer networking e 
pensar em propostas interdisciplinares”, destacou. 

Simpósio capacita educadores 
para levar inovação à sala de aula
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CASO
DE SUCESSO

Vencedoras da etapa distrital do Prêmio Sebrae Mu-
lher de Negócios 2017, as empresárias Marisperc de 
Souza Lima, da franquia Bolos da Vovó, e Luiza Gal-
vão, da Brauny’s Doce Sabor, têm em comum o en-
contro de bons nichos de mercado vindos de suas 
mães, o apoio da família e o foco em seus negócios 
– além, claro, de muita vontade de trabalhar.

Aos 23 anos, a jornalista Luiza estava infeliz estu-
dando para concurso quando decidiu virar a mesa. 
“Minha mãe fazia brownies deliciosos e todos que-
riam que ela aceitasse encomendas para festas. Vi 
ali uma oportunidade de negócio. Comecei a fazer 
os doces em casa em dezembro de 2012 e minha 
mãe os vendia no trabalho e para amigas. Passaram 
a chegar muitas encomendas e a cozinha da nos-
sa casa foi ficando pequena”, lembra a empresária, 
vencedora na categoria Microempreendedora Indivi-
dual (MEI).

De uma pequena loja no Grande Colorado, ela che-
gou, agora, a uma loja com cozinha na Asa Norte. 
“Passei de uns 100 brownies por semana para mais 
de mil. Já abri minha microempresa e tenho funcio-
nários que me ajudam na produção”, conta. A maior 
procura pelos doces vem das festas de casamento, 
em que eles substituem com modernidade os tradi-
cionais bem-casados, das festas de 15 anos e das 
comemorações infantis, além de eventos de empre-
sas. Uma foodbike, que oferece os produtos em fei-
ras chiques, incrementa o varejo dos brownies de 
nove sabores, mais tortas brownie, pizzas brownie, 

Foco e muito trabalho leva 
empreendedoras ao PSMN

cheesecakes brownie e nakedcakes brownie. “A re-
ceita é familiar e minha família me ajuda em tudo”, 
lembra Luiza Galvão.

Desde o início do negócio, a Brauny’s Doce Sabor 
está ligada ao Sebrae. “Comecei fazendo cursos ge-
rais, de montagem de negócio. Depois, passei para 
consultorias financeira, de marketing e de vendas 
diretas”, lembra a empresária. “Eu me senti realiza-
da ao receber o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, 
vi que todo o trabalho foi recompensado”, garante a 
jovem empresária, hoje com 28 anos.
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Marisperc de Souza Lima, economista e advogada, 
pensava na aposentadoria do serviço público quan-
do se lembrou dos deliciosos doces que a mãe fazia 
e vendia na sua infância e juventude. Uma pesquisa 
feita por ela, os filhos e o marido, em 2010, apontou 
que, no DF, faltavam bolos simples, caseiros, sem 
glacês e cremes em excesso. Foi assim que nasceu 
a Bolos da Vovó, de receitas caseiras, empresa que 
tem hoje uma loja sede na Asa Sul e 10 franquias – 
no DF, no Rio e em São Paulo.

Ela já estava com as portas abertas e com um pe-
queno cardápio bem aceito pela vizinhança quando 
recebeu a visita de uma Agente Local de Inovação 
do Sebrae no DF. “Ela mudou nosso negócio. Fez 
um diagnóstico que mostrava o quanto poderíamos 
crescer. Sugeriu diversas melhorias, inclusive de la-
yout da loja, em produtos e na gestão. Montamos 
um novo plano de negócios. Hoje temos, além dos 
bolos, uma lanchonete fitness e pães artesanais”, 
explica a empresária.

Vencedora na categoria Pequena Empresa, Maris-
perc de Souza Lima recebeu o troféu ao lado da avó, 
Maria de Nazaré, de 85 anos. “Estou muito emocio-
nada porque chegar aqui não foi fácil. Meu conselho 

para todas as mulheres que sonham em empreender 
é que nunca deixem que um obstáculo as impeçam 
de seguir, mas que façam dele um incentivo para al-
cançar os objetivos”, afirmou, no momento da pre-
miação.

De olho no tratamento individualizado do clien-
te, Marisperc busca atender a todos os problemas 
que chegam oferecendo deliciosas soluções. “Pro-
curamos ter um relacionamento de amizade com os 
clientes e reconhecimento pelo trabalho do colabo-
rador”, acrescenta a empresária, hoje estudante de 
gastronomia. “Nossas próximas ampliações serão o 
serviço de delivery no DF e atender a novos fran-
queados de outros Estados que nos procuram”, ex-
plica Marisperc. “Eu me descobri na cozinha, adoro 
inventar receitas”, conclui.

SERVIÇO

Brauny’s Doce Sabor - 61 3485.0835

Bolos da Vovó - 61 3541.0095
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Encontro de Negócios reúne 
lojistas da moda
Representantes multimarcas e lojistas da moda se reu-
niram, em 31 de agosto, no Sebrae da 515 Norte, para 
mais um Encontro de Negócios. O evento é uma oportu-
nidade para fornecedores e compradores apresentarem 
seus produtos e criarem uma rede de contatos que possa 
render bons negócios. 

João Fróes, consultor do Sebrae no DF e mediador do 
encontro, explica que essa é uma ocasião em que as 
empresas se associam e fazem parcerias. “No encontro, 
é possível, também, trocar feedbacks para entender me-
lhor como adequar a oferta à necessidade. Isso gera, no 
lojista ou no fornecedor, um maior entendimento sobre 
como se alinhar às expectativas dos clientes”, afirma.

Para Matheus Zanon, designer e sócio da Espaço Cir-
cular, escritório de design que atua em Brasília desde 
2010, o evento superou as expectativas. “O encontro tem 
um formato inusitado, em que nos sentamos em roda, 
trocamos experiências e apresentamos nossas criações 
para os participantes. Isso possibilita uma interação mui-

to proveitosa”, avalia.

Silvia Gonçalves, fundadora da rede de lojas plus size fe-
minina Estilo Maior, já participou de diversas consultorias 
do Sebrae no DF e resolveu conferir mais essa iniciati-
va. “Eu gostei muito das apresentações, principalmen-
te da feita pela empresa de design, que me fez pensar 
muito sobre a minha marca”, conta. Silvia conheceu a 
Elemen, marca própria da loja WS Menswear, que aten-
de ao público masculino contemporâneo. “Descobri que 
eles também têm tamanhos maiores. Eu recebo muitas 
ligações perguntando sobre roupas para homens, posso 
indicá-los”, completa.

Rafael Melo, sócio e criador da Elemen, conta que gos-
tou muito dos feedbacks que recebeu no evento. “Eu tive 
a oportunidade de compartilhar um pouco da minha ex-
periência como empreendedor. Para mim, conhecimen-
to e vontade de fazer têm que andar juntos e é essa a 
mensagem principal que eu quis transmitir aqui, para os 
participantes”, ressalta.

FIQUE
POR DENTRO
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Sebrae no DF
SIA Trecho 3, Lote 1.580 – Guará/DF
CEP: 71200-030
Telefone: 0800 570 0800
Horário: 8h30 às 17h30
www.df.sebrae.com.br

Sebrae Nacional
SGAS, Av. L2 Sul 604/605, Módulos 30/31, Asa Sul – Brasília/DF
CEP: 70200-645
Telefone: (61) 3348-7128 – 3348-7131
Horário: 8h30 às 17h30
www.sebrae.com.br

Sebrae no Gama
Setor Sul, Entrequadras 2/8, no Senai - DF
CEP: 72415-116
Telefone: (61) 9 9936-3839
Horário: 8h30 às 17h30

Sebrae 515 Norte
W3 Norte, Quadra 515, Bloco C, Lote 32, Asa Norte 
– Brasília/DF
CEP: 70770-503
Telefone: (61) 3348-7795 – 3348-7791 – 3348-7793
Horário: 8h30 às 17h30

Números Sebraetec* em 2016
Pesquisa feita pelo Sebrae Nacional        

* Sebraetec – programa que leva serviço de tecnologia e inovação aos pequenos negócios, subsidiando pelo menos 70% do valor 

81% DImINUíRAm 
OS DESPERDíCIOS

mAIS DE 40% DOS Em-
PREENDEDORES QUE PAR-
TICIPARAm DO PROGRAmA 

Em 2016, TIVERAm AU-
mENTO NO FATURAmENTO

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

@sebraenodf
Siga o Sebrae 
nas Redes Sociais!

88% APERFEIçOARAm 
O ATENDImENTO

24% DAS EmPRESAS 
ATENDIDAS PELO SEBRAE-
TEC  APRESENTARAm RE-

DUçãO DE NO míNImO 10% 
NOS CUSTOS mENSAIS



G O V E R N O  D E  Administração Regional
de São Sebastião

FAPE-DF

SÃO SEBASTIÃO
25 a 29 de setembro

das 8h às 18h

Orientações sobre registro e licenciamento
de empresas e capacitações GRATUITAS.

Consultorias com 70% de desconto em diversos 
temas, de acordo com a sua necessidade.

Inscrições: www.df.sebrae.com.br
Informações: 0800 570 0800

PARTICIPE!

Em frente à Feira Permanente - Av. São Sebastião 

SENAR-DF
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