
Mutirão da Simplificação bate 
metas de atendimento e 
capacitação                      
                                             Pág. 4

Sebrae no DF e governo firmam 
acordo para compras regionalizadas e 
educação empreendedora   
                                                    Pág. 13

ALI encerra 4ª edição com mais 
de 5 mil empresas atendidas no 
ciclo                                    
                                               Pág. 18

Inauguração da Agência 
de Atendimento em 

Taguatinga marca Dia da 
Micro e Pequena Empresa

Trip
é Fotografia

132
OUTUBRO/2017



 

Uma iniciativa:

carne suína:

O Sebrae apoia os produtores de 
suìnos do Brasil na disseminação das 

Saiba mais:

Participe do 
FESTIVAL
SABOR SUÍNO!
23/10 a 5/11



3

Luís Afonso Bermúdez
Presidente do Conselho Deliberativo 
do Sebrae no DF

Expediente: Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no DF: Luís Afonso Bermúdez; Entidades Componentes: Banco de Brasília S/A (BRB); Banco 
do Brasil S/A (BB); Caixa Econômica Federal (CAIXA); Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF); Companhia de Planejamento do Distrito 
Federal (Codeplan); Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE/DF); Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito 
Federal (FACI-DF); Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomér-
cio-DF); Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF); Fundação Universidade de Brasília (FUB); Secretaria de Estado de Economia, Desen-
volvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia (SEDICT); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Diretor Superintendente: Rodrigo 
de Oliveira Sá; Diretora de Gestão e Solução: Cassiana Abritta; Diretor Técnico e de Atendimento: Júlio Miragaya; Gerente da Unidade de Marketing e 
Comunicação: Ana Luiza Carvalho Mendonça; Coordenação: Christiane Gnone; Colaboração: Lana Vieira; Textos: Célia Curto; Fotos: Tripé Fotografia; 
Projeto Gráfico: Giacometti Comunicação e Associados; Diagramação: Juliana Bergmann.

T
rip

é 
F

ot
og

ra
fia

Grandes realizações no atendimento do Sebrae no DF 
aos pequenos negócios marcaram as últimas semanas 
na instituição. Ao lado dos parceiros, apoiadores incon-
testes das mais variadas ações e programas, a institui-
ção realizou eventos marcantes rumo a uma maior com-
petitividade dos empreendimentos locais.
Juntamente com o Governo de Brasília, o Sebrae no DF 
apresentou mais um Mutirão da Simplificação, dessa vez 
atendendo à comunidade de São Sebastião e região. 
Área vocacionada para o agronegócio, com grande nú-
mero de empreendedores dedicados também ao comér-
cio e aos serviços, o local recebeu o mutirão com vonta-
de de regularizar e de crescer. Números grandiosos em 
registros e participações nas capacitações oferecidas 
tornaram ainda mais significativo o evento.
O último 5 de outubro, Dia da Micro e Pequena Empresa, 
foi mais uma data memorável na história do Sebrae no 
DF. Fruto do anseio da instituição e de uma das comuni-
dades mais pulsantes do Distrito Federal, foi inaugurada 
a tão esperada Agência de Atendimento Sebrae em Ta-
guatinga, no Setor Industrial, que certamente fortalecerá 

também as Regiões Administrativas próximas. O espa-
ço está pronto para diversas modalidades informativas e 
formativa no totem de autoatendimento, junto aos espe-
cialistas e em treinamentos, capacitações e consultorias. 
Lá, além do Sebrae, o empreendedor encontra o progra-
ma Simplifica PJ, uma parceria com o Governo de Brasí-
lia para a regularização de micro e pequenas empresas.
Muitas outras ações estão nas páginas desta edição, 
como a inauguração do Sebraelab, um espaço moderno 
e dinâmico para a experimentação e a inovação nos ne-
gócios e a assinatura do acordo de cooperação técnica 
para atuar em projetos de compras regionalizadas e edu-
cação empreendedora junto às escolas públicas do DF. 
Assim, Sebrae, parceiros e o empresariado atendido não 
param de se reinventar, provando que, se a crise persis-
te, o trabalho e a perseverança dos pequenos negócios 
revitalizam as economias local e nacional. A instituição 
acredita no empreendedorismo e oferece todo o apoio 
àqueles que realizam sonhos e buscam soluções para a 
sociedade, mostrando sua força ao País. 

Trabalho e perseverança

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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Mutirão da Simplificação bate metas 
de atendimento e capacitação

O Mutirão da Simplificação do Sebrae no DF em São Sebas-
tião chegou ao fim, em 29/9 de setembro, com um total de 
2.548 atendimentos. Os empreendedores da Região Adminis-
trativa (RA) foram beneficiados com oportunidades de resolver 
problemas burocráticos por meio da Redesimples. Foram 855 
empresas licenciadas, 483 deram entrada no Registro e Licen-
ciamento de Empresas (RLE) e, apenas, 173 deram baixa no 
negócio. Além disso, palestras, oficinas e oportunidades de 
negócios foram oferecidas aos visitantes. São Sebastião foi 
a quinta região do DF a receber o Mutirão da Simplificação. 
Existem 5.800 pequenos negócios na RA, com predominância 
no comércio e nos serviços.

Na cerimônia de abertura oficial, o diretor-superintendente 
do Sebrae no DF, Rodrigo de Oliveira Sá, anunciou que ou-
tros dez mutirões estão garantidos para o próximo ano. Ele 

Trip
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PANORAmA

também falou a força do agronegócio em São Sebastião, 
destacando o Salão do Produtor Rural, que recebeu 45 
expositores durante o evento. “Além de um forte comércio, 
São Sebastião tem uma vocação natural para o agrone-
gócio”, afirmou o diretor-superintendente. “O Sebrae no 
DF contribui com São Sebastião de várias formas. Uma 
delas é nosso esforço de registro e licenciamento de to-
das as empresas da região”. Já o presidente do Conse-
lho Deliberativo do Sebrae no DF, Luís Afonso Bermúdez, 
lembrou que os mutirões, além de resolver questões buro-
cráticas, trazem competitividade ao mercado local. “Não é 
só para simplificar, mas também para tornar os pequenos 
empreendedores mais fortes para a disputa acirrada do 
mercado”, afirmou Bermúdez.
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Durante uma semana, foram oferecidas 29 palestras e ca-
pacitações sobre vários temas, como crédito para empresá-
rios, tributação e manuseio de alimentos, entre outras, com 
326 participantes. Logo no primeiro dia, houve duas pales-
tras sobre as boas práticas na manipulação de alimentos – a 
primeira, em hortifrutigranjeiros e, a segunda, em alimentos 
para restaurantes, bares e similares. Ainda com objetivo de 
fornecer capacitação aos empresários presentes, a Caixa, o 
Banco do Brasil e o Banco Regional de Brasília (BRB), par-
ceiros do Sebrae no DF, ministraram palestras sobre finan-
ças. A primeira palestra, em parceria com a Caixa, abordou 
as soluções de crédito para empresas. Já na palestra do 
Banco do Brasil, os participantes receberam informações so-
bre soluções em microcrédito produtivo orientado. Em outra 
palestra, sobre dicas para licenciamento de empresas, Cris-
tiane Siqueira, da Secretaria de Economia do GDF, explicou 
aos empresários que, ao decidirem abrir um negócio, preci-
sam levar em conta o tipo de atividade econômica possível 
de se realizar no local. Isso evita que o empreendedor tenha 
prejuízos. 

Outra facilidade oferecida no mutirão foi o Cadastramento 
Ambiental Rural (CAR), feito em parceria com a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater). Esse 
cadastro é uma espécie de identidade ambiental da proprie-
dade rural. Por meio de técnicas de georreferenciamento, 
são mapeadas áreas de mata, fontes hidráulicas e outras 
particularidades ambientais da propriedade. A partir do ano 
que vem, o CAR vai se tornar obrigatório para os produtores 
rurais. 

Muitos empreendedores conseguiram solucionar antigos 
problemas. Maria Bernardina, proprietária de uma loja de 
perfumes e cosméticos na Região Administrativa (RA), foi em 
busca do licenciamento da sua empresa. Ela já tinha tentado 
resolver a burocracia de tantas formas que acabava confusa 
com os trâmites. No mutirão, ficou surpresa ao saber que o 
processo estava mais próximo da solução do que pensava. 
Com auxílio de servidores do GDF, voltou para a loja com os 
comprovantes em mãos. “Meu sonho é comprar o produto 
direto da fábrica e passar um custo menor para os clientes”, 
garante a empresária. Agora, o plano dela é crescer.
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“Não é só para simplificar, mas também para tornar os pequenos empreen-
dedores mais fortes para a disputa acirrada do mercado”

Luís Afonso Bermúdez



6



7

Inaugurado o Sebraelab, espaço 
colaborativo para empreendedores
Um espaço dinâmico para o desenvolvimento de ideias e 
a experimentação de novas conexões. Assim é o Sebrae-
lab, ambiente de acesso gratuito idealizado pelo Sebrae 
para apoiar o ecossistema inovador no Distrito Federal. 
Lançado em 21 de setembro, o local é a segunda aposta 
em espaços inteligentes apresentados pela instituição no 
Brasil. Mais 20 centros como esse devem ser inaugura-
dos nas capitais em todo o País. 

Nos próximos anos, o Sebraelab pretende levar inova-
ção e promover troca de informações, aprendizado con-
tínuo e múltiplas conexões de negócios para as novas 
gerações. Segundo Flávia Firme, gerente da Unidade de 
Acesso à Inovação e Tecnologia (UAIT) do Sebrae no DF, 
esse é um ambiente multifuncional e sustentável, pensa-
do para quem quer empreender de forma inovadora. “O 
Sebraelab é um lugar para viver, conviver e se apropriar 
de descobertas muitas vezes feitas ao acaso. Nele, os 
clientes e os próprios colaboradores do Sebrae podem 
ter a experimentação de novas práticas que não existi-
riam se não houvesse o espaço”, diz. 

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae 
no DF, Luís Afonso Bermúdez, o local permite que o em-
preendedor tenha mais chances de desenvolver o pró-
prio negócio. “O Sebrae no DF tem, entre tantas missões, 
o dever de estimular a inovação na prática empresarial”, 
afirma. “Apesar do enorme potencial criativo que o DF 
possui, ele é pouco difundido. Esse novo conceito pre-
tende mostrar que Brasília pode ir muito além do setor 

público”, explica a diretora Técnica do Sebrae Nacional, 
Heloísa Meneses, também presente na cerimônia. 

O uso do local é livre e gratuito, mediante cadastro e 
disponibilidade de horário. Pode ser utilizado, também, 
para a realização de eventos alinhados ao conceito do 
Sebraelab em qualquer dia da semana, desde que sejam 
previamente agendados. O cadastro deve ser feito no 
site www.sebraelab.sebrae.com.br. O local está aberto 
de segunda à sexta-feira, das 8h às 23h, na Universida-
de Coorporativa do Sebrae, na 515 Norte. 

OPORTUNIDADE

Tripé Fotografia
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AGENDA
NOVEmBRO 2017
Dia 1º (quarta-feira)

•Oficina gerencial “Conheça as regras da licitação e conquiste novos clientes” – das 18h às 
22h, no Sebrae do Gama

Dia 4 (sábado)

•Missão WEB SUMMIT 2017 – de 6 a 9/11, na FIL e no Meo Arena, no Parque das Nações, 
em Lisboa

Dia 6 (segunda-feira)

•Oficina empresarial “SEI Formar preço” – das 14h às 18h, no Sebrae do GAMA

•Curso “Liderança coaching empresarial para o setor automotivo” – de 6 a 10/11, das 19h às 
22h, no Sebrae/SIA

Dia 7 (terça-feira)

•Oficina “Plano de negócio para Começar Bem” – 7 e 8/11, das 18h às 22h, no Sebrae/SIA

•Curso “Transforme sua ideia em modelo de negócio para Começar Bem” – de 7 a 9/11, das 
18h às 22h, no Sebrae/SIA

•Missão empresarial à Feira Internacional de Turismo de Gramado/RS (Festuris) e ben-
chmarking – de 7 a 12/11, em Gramado/RS

•Palestra “Vendendo em datas comemorativas” – às 9h, no Sebrae Taguatinga – QI 19, Lote 
32, Setor Industrial de Taguatinga

Dia 8 (quarta-feira)

•Oficina “Plano de negócio para Começar Bem” – 8 e 9/11, das 14h às 18h, no Sebrae 515 
Norte

•Oficina empresarial “SEI Administrar” – 8 e 9/11, das 14h às 18h, no Sebrae/SIA

•Palestra “Como gerenciar seu negócio” – das 15h às 17h, no Sebrae do GAMA

Dia 13 (segunda-feira)

•Palestra “Franquia o que é e como funciona” – das 15h às 17h, no Sebrae do GAMA
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Dia 20 (segunda-feira)

•Oficina Empresarial “SEI Crescer” – das 14h às 18h, no Sebrae do GAMA

Dia 21 (terça-feira)

•Oficina “Análise de negócio para Começar Bem” – das 14h às 18h, no Sebrae/SIA

•Curso “Gestão empresarial integrada para Começar Bem” – de 20 a 24/11, das 14h às 
17h, no Sebrae 515 Norte

•Oficina “Plano de negócio para Começar Bem” – 21 a 22/11, às 14h, no Sebrae Taguatin-
ga – QI 19, Lote 32, Setor Industrial de Taguatinga 

Dia 22 (quarta-feira)

•Oficina “Análise de negócio para Começar Bem” – das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte

•Oficina empresarial “SEI Comprar” – das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte

•Palestra “Como atrair, conquistar e manter clientes” – das 14h às 16h, no Sebrae 515 
Norte

•Palestra “Vendas Consultivas” – das 15h às 17h, no Sebrae do GAMA

Dia 27 (segunda-feira)

•Curso “Boas práticas para o segmento gastronômico” – de 27 a 1º/12, das 15h às 18h, no 
Sebrae/SIA 

•Palestra “Fluxo de Caixa – Controle e planeje as finanças de sua empresa” – das 15h às 
17h, no Sebrae do GAMA

Dia 28 (terça-feira)

•Palestra “Como vender em datas comemorativas” – às 14h, no Sebrae Taguatinga – QI 
19, Lote 32, Setor Industrial de Taguatinga 

Dia 29 (quarta-feira)

•“Seminário de Crédito” – das 14h às 18h, no Sebrae 515 Norte

•Oficina “Vendendo em tempos de crise” – das 18h às 22h, no Sebrae do GAMA

•Fomenta Nacional – 28 e 29/11, às 8h, no CICB - Centro Internacional de Convenções do 
Brasil
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Inauguração da Agência de Atendimento em 
Taguatinga marca Dia da Micro e Pequena Empresa

Na data em que se comemora o Dia da Micro e Pe-
quena Empresa, 5 de outubro, o Sebrae no DF pre-
senteou os empreendedores da região do oeste do 
Distrito Federal com a inauguração da Agência de 
Atendimento Sebrae em Taguatinga. O espaço per-
mite que microempreendedores individuais, micro e 
pequenas empresas, potenciais empresários e agri-
cultores familiares da região tenham acesso a servi-
ços e soluções do Sebrae no DF. A agência fica lo-

calizada no lote 32 da QI 19, no Setor Industrial de 
Taguatinga, com funcionamento das 8h30 às 17h30, 
de segunda a sexta-feira.

A solenidade de abertura contou com a presença do 
governador Rodrigo Rollemberg, acompanhado de 
autoridades, diretores e gestores do Sebrae no DF, 
além da comunidade local. A agência funciona em 
conjunto com o programa Simplifica PJ, uma parce-
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ria com o Governo de Brasília para a regularização 
de micro e pequenas empresas. Na ocasião, além da 
assinatura do termo de cooperação, foi entregue o 
alvará de funcionamento da agência. “Por meio desta 
união de forças com o Sebrae no DF, o governo espe-
ra estimular empreendedores a abrir novas empresas 
e se formalizarem. Isso certamente terá um resultado 
positivo na economia e na geração de empregos”, de-
clarou o governador.

O superintendente do Sebrae no DF, Rodrigo de Oli-
veira Sá, destacou o alcance do Sebrae no DF com 
capacitações para micro e pequenas empresas. Em 
2017, foram realizadas mais de 43 mil horas em con-
sultorias, 7 Mutirões da Simplificação e mais de 35 mil 
atendimentos nas 16 Salas do Empreendedor (SE). 

“Onde os micro e pequenos negócios mais precisam, 
é obrigação do Sebrae no DF estar presente. A inau-
guração da agência em Taguatinga é mais um passo 
para a descentralização do atendimento. Nossa meta 
é estar um dia em todas as Regiões Administrativas 
do Distrito Federal”, afirmou Rodrigo de Oliveira Sá. 
Ele conheceu a primeira empresária a ser atendida, 
Eva Rocha, e cumprimentou-a pela iniciativa de pro-
curar o apoio do Sebrae no DF na nova agência.

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Se-
brae no DF, Luís Afonso Bermúdez, o novo espaço 
não seria possível sem as parcerias público-privadas. 
O terreno onde foi construída a agência é cedido pela 
Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra) 
e a parceria com o Governo de Brasília permitiu que 

fossem realizados, em um só espaço, os atendi-
mentos de 13 diferentes órgãos de licenciamen-
to. “Nós unimos quem é ágil, que é o Sebrae no 
DF, com quem simplifica, que é o Governo de 
Brasília. Quem se beneficia é o setor produtivo 
em Taguatinga, um importante polo de desenvol-
vimento, com uma participação expressiva dos 
pequenos negócios na economia local”, destaca.

O administrador de Taguatinga, Marlon Ander-
son Costa, se mostrou empolgado com o fun-
cionamento da agência na região que abriga 
quase metade dos empresários do DF. Segundo 
ele, 42% da população de Taguatinga mora e 
trabalha lá. “É uma localidade que respira em-
preendedorismo, porque a população depende 
muito dos empresários locais. O Sebrae no DF 
e o Simplifica PJ só vêm a somar e Taguatinga 
agradece”, afirma.
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Eva Rocha, primeira empresária a ser atendida na 
nova Agência de Atendimento do Sebrae
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CURTAS
Para incentivar e divulgar a gastronomia local, o 
Sebrae no DF apoiou a realização do Encontro 
Gastrô 2017, evento que premia os melhores ba-
res, restaurantes e chefes de cozinha do ano. A 
participação no evento faz parte do projeto Food 
Experience, que atua junto a empresários de di-
versas áreas do setor de alimentos e fortalece 
a cadeia produtiva na capital. Na cerimônia de 
premiação, realizada em 20 de setembro, foram 
anunciados os destaques em 35 categorias. O 
Food Experience é desenvolvido pelo Sebrae no 
DF desde o início deste ano, dentro do segmento 
de alimentação fora do lar. São oferecidas con-
sultorias para elaboração de planos de negócios 
e capacitação de colaboradores e em demandas 
específicas de cada empreendimento. 

Encontro Gastrô 2017 elege 
os melhores restaurantes do DF

De 28 de setembro a 1º de outubro, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, foi realizada a 22ª 
edição do Brasília Capital Fitness. Durante os quatro 
dias de evento, empresários do segmento de condi-
cionamento físico, saúde e bem-estar contaram com 
palestras e consultorias oferecidas pelo Sebrae no DF 
para potencializar seus negócios. Foram oferecidas 
mais de mil vagas em eventos de capacitação téc-
nica e gerencial do Sebrae e de terceiros. O Distrito 
Federal possui um mercado consolidado no ramo de 
condicionamento físico, abrigando cerca de 1,2 mil 
academias, gerando aproximadamente 10 mil empre-
gos diretos.

Setor abriga 1,2 mil academias, gerando aproxi-
madamente 10 mil empregos diretos

22ª edição do Brasília 
Capital Fitness tem 
palestras e consultorias
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O XII Fórum do Comércio Varejista de Materiais de 
Construção do Distrito Federal reuniu cerca de 200 em-
preendedores, em 23 de setembro, no auditório do Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Fede-
ral (Sinduscon-DF). A programação contou com palestra 
do renomado historiador Leandro Karnal, que falou so-
bre a necessidade de se abraçarem as oportunidades 

Fórum reúne empresários do comércio 
varejista de materiais de construção

Sebrae no DF e governo firmam acordo para 
compras regionalizadas e educação empreendedora
O Sebrae no DF e o Governo de Brasília, por meio da Se-
cretaria de Estado de Educação do DF, assinaram no dia 
25 de setembro, um acordo de cooperação técnica para 
atuar em projetos de compras regionalizadas e educação 
empreendedora junto às escolas públicas do Distrito Fe-
deral. Segundo o diretor-superintendente do Sebrae no 
DF, Rodrigo de Oliveira Sá, o acordo amplia uma parceria 
já existente que auxilia os gestores em escolas públicas 
na contratação de micro e pequenas empresas para for-
necimento de materiais e realização de serviços de ma-
nutenção. “A ideia é que, com o apoio do Sebrae no DF, 
a Secretaria de Educação possa, até 2019, alcançar as 
mais de 700 escolas espalhadas por todas as Regiões 

Administrativas do Distrito Federal, possibilitando com-
pras mais eficientes”, afirma.

O projeto-piloto atenderá a 268 escolas nas regiões Pla-
no Piloto, Planaltina, Samambaia e Brazlândia, para o 
cadastramento de fornecedores de materiais de expe-
diente, limpeza, elétrica, hidráulica e gás de cozinha. As 
creches conveniadas à Secretaria de Educação também 
poderão participar. Além disso, o projeto vai beneficiar 
24 escolas em São Sebastião na contratação de mão de 
obra para pequenos reparos. 

No âmbito do Programa Nacional de Educação Em-
preendedora, a expectativa do projeto-piloto é atender 

e se abordar a mudança balizada pela ética. O evento é 
resultado da parceria do Sebrae no DF com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Materiais de Construção (Sindimac) 
e a Associação de Comerciantes de Material de Constru-
ção (Acomac). O segmento de material de construção con-
ta com cerca de 3 mil empresas locais e 90% delas são 
micro ou pequenos negócios.
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a 258 escolas no Distrito Federal. Ao 
todo, serão contempladas 100 escolas 
de ensino fundamental, 100 de Ensino 
Médio, 8 instituições de Educação Pro-
fissional e 50 estabelecimentos que 
atuam no Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA). O Sebrae no DF irá fornecer 
capacitação para os professores, ma-
teriais didáticos e apoiar na implemen-
tação das soluções do programa em 
todas as regiões do Distrito Federal.
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Loja Brasil Original abre portas 
para público da CASACOR Brasília 2017
Quem visitar a CASACOR Brasília 2017, realizada de 22 
de setembro a 8 de novembro, poderá conferir a bele-
za do artesanato local na loja Brasil Original. O espaço 
de 80 metros quadrados foi montado pelo Sebrae no DF 
para comercializar peças produzidas por artesãos apoia-
dos pela instituição. Estão à venda vasos, luminárias, 
quadros, acessórios e muitas outras peças originais.

Segundo Cassiana Abritta Brandão, diretora de Gestão 
e Solução do Sebrae no DF, o apoio ao artesanato local 
proporciona abertura de mercado e acesso a um público 
diferenciado. “A qualidade apresentada pelos artesãos 
agrada o público da mostra porque as peças abordam 
diversos temas e reaproveitam apetrechos em uma pe-
gada sustentável, utilizando, muitas vezes, materiais que 
traduzem o espírito do cerrado. Tenho a certeza de que a 
loja será um grande sucesso”, afirma.

Para Karina Monteiro, gestora do projeto Brasil Original, 
o subsídio do Sebrae no DF permitiu aos artesãos esta-

rem ao lado de grandes nomes da arquitetura, do paisa-
gismo e do design. “Com esse apoio, os artesãos conse-
guem impulsionar as vendas e dar mais visibilidade aos 
negócios, pois as peças avulsas são comercializadas di-
retamente para os visitantes, ao contrário do restante da 
mostra, voltada para ambientes inteiros”, explica.

A terapeuta de família Luciana Wallenstein visitou a loja 
Brasil Original e ficou surpresa com as peças expostas. 
“É muito interessante vir à mostra para conhecer am-
bientes concebidos por arquitetos e designers famosos 
e encontrar também o trabalho de artesãos talentosos da 
região”, ressalta.

A edição de 2017 da Casacor Brasília, ocupa, pela tercei-
ra vez consecutiva, um antigo centro médico, localizado 
na QI 9 do Lago Sul. Com o tema “Foco no essencial”, a 
mostra traz 44 ambientes decorados em um espaço de 
4 mil metros quadrados, divididos em três pavimentos. 
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Alunos da Escola Magistral realizaram uma feira, em 
30 de setembro, em comemoração ao sucesso do 
programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP). A iniciativa beneficia 500 jovens da instituição 
com a implementação de assuntos relacionados à edu-
cação empreendedora no currículo escolar. O Sebrae 
no DF fornece os materiais didáticos e capacita os pro-
fessores, que são responsáveis por repassar a meto-
dologia aprendida aos estudantes.

Na feira realizada em Brazlândia, os alunos montaram 
12 estandes de artesanato, bolo de pote, mudas de 
plantas e peças fabricadas com materiais reciclados, 
como uma oficina prática de empreendedorismo. Com 
a supervisão dos professores, os próprios estudantes 
foram responsáveis por idealizar, confeccionar e ven-
der os produtos, além de buscar patrocínio ou se orga-
nizar em grupos para comprar a matéria-prima.

Segundo a diretora da escola, Chirli Viveiros, o pro-
grama envolveu a comunidade durante todo o proces-
so. Ela conta que os alunos receberam apoio dos pais 

ou de empresas próximas às duas unidades da escola 
para comprar os materiais. “O interessante é que os 
jovens vão ter a tomada de decisão sobre o que fazer 
com o dinheiro arrecadado na feira. Então, isso, é um 
incentivo a mais para que o aluno tenha uma dedica-
ção voluntária”, explica.

O programa JEPP é aplicado desde 2011 no Distrito 
Federal. Para Roberta Labanca, gerente da Unidade 
de Capacitação Empresarial do Sebrae no DF, com a 
assinatura do acordo cooperação com o Governo de 
Brasília, a expectativa é que 100 escolas do Ensino 
Fundamental passem a incluir o programa em suas ba-
ses curriculares. 

O servidor público José Junior esteve na feira e apro-
vou a iniciativa. “Acho interessante porque, pelo me-
nos na minha época, a escola não ensinava nada em 
relação ao empreendedorismo. Isso é sinal de que o 
ensino hoje pode estar mais focado em realidades pró-
ximas dos jovens”, analisa.

Estudantes mostram resultados 
do programa JEPP
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CASO
DE SUCESSO

Depois de receber mais um aviso da Agência de 
Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) de que o 
funcionamento de seu quiosque seria proibido por 
falta de regularidade, a empresária brasiliense Su-
sana Batista Pontes, de 41 anos, procurou a Admi-
nistração Regional de São Sebastião em busca de 
mais uma solução provisória para o problema. Há 
28 anos, a família comercializa produtos no quios-
que, sem nunca conseguir todos os alvarás de fun-
cionamento.

 “Na Administração Regional, soube que o Sebrae 
estava promovendo um evento de regularização e 
fui correndo para lá. Não demorou para eu ser aten-
dida e em alguns minutos minha situação estava 
resolvida. Consegui todos os papéis de que preci-
sava no Mutirão da Regularização”, conta Susana. 
“Foi melhor do que ganhar um presente. Não tenho 
nem palavras pelo tanto que estou feliz”, comemo-
ra. Ela conta que, do mutirão, foi direto à Agefis, 
para apresentar os documentos e, assim, evitar no-
vas suspenções. “Agora vou poder trabalhar com a 
cabeça mais tranquila”, diz Susana.

Com quiosque 
regularizado, 
empresária pensa 
em crescimento
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O quiosque da família foi o primeiro estabelecimen-
to do gênero a obter licenciamento, em São Se-
bastião, neste ano. A praticidade da Redesimples 
contribuiu para a resolução do problema. “Se eu 
tivesse de ir a cada órgão pedir a documentação, 
seria tudo muito mais demorado e caro. No mutirão, 
consegui fazer todas as licenças ao mesmo tempo. 
A mais curta vence em 2020”, explica a empresária.

No Quiosque 20 da Avenida Comercial de São Se-
bastião, propriedade da mãe, Maria Aparecida, Su-
sana e o irmão, Teixeira Batista Pontes, se revezam 
na administração, oferecendo café, lanches e con-
veniências. Com o empreendedorismo correndo 
nas veias, ela e o marido também são donos da 
Márcio Imóveis, imobiliária de São Sebastião pela 
qual eles e os funcionários já fizeram diversos cur-
sos oferecidos pelo Sebrae no DF. Susana já pas-
sou por formações da instituição nas áreas de ges-
tão, atendimento ao cliente, marketing e finanças.

Agora, a família pretende ampliar o negócio, co-
locando mesas ao lado do quiosque para esticar 
a estadia dos clientes e oferecer mais conforto a 
eles. “Queremos ampliar a linha de produtos, ven-
dendo lanches com mais itens”, explica Susana. “O 
Mutirão da Simplificação nos deixou legais. É muita 
facilidade e o atendimento ajuda as pessoas mais 
simples a entender como fazer a regularização. 
Nunca pensei que fosse conseguir minha licença 
de uma maneira tão fácil”, conclui.

“Foi melhor do que ganhar 
um presente. Não tenho 
nem palavras pelo tanto 

que estou feliz” 
Susana Batista Pontes
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ALI encerra 4ª edição com mais de 5 
mil empresas atendidas no ciclo
A 4ª edição do programa Agentes Locais de Inovação 
(ALI) chegou ao fim em 28 de setembro. Realizado há 
quase dez anos, o projeto é fruto de acordo de coopera-
ção técnica entre o Sebrae no DF e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
com o intuito de promover ações de inovação para micro 
e pequenas empresas a partir da orientação de jovens 
recém-formados na universidade e capacitados pelo Se-
brae no DF.

Durante 30 meses, mais de 5 mil pequenas empresas do 
DF foram visitadas por profissionais prontos para apre-
sentar soluções inovadoras. “Os agentes foram capacita-
dos para promover a disseminação da cultura de inova-
ção junto às empresas, sensibilizando-as para o fato de 
que inovar é necessário e vale a pena”, destaca o gestor 
do programa, Ricardo Robson.

O ALI possui o diferencial de levar monitoramentos espe-
cíficos para cada segmento, como explica a gerente da 

Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia (UAIT) do 
Sebrae no DF, Flávia Firme. “Cada empresa de pequeno 
porte é acompanhada individualmente. Os recém-forma-
dos ganham ao adquirir experiência e os empresários, 
por receber atendimento com o selo do Sebrae no DF de 
forma gratuita”, diz. 

Na comemoração de encerramento da quarta edição do 
programa, os ALI receberam homenagens e certificação. 
“Os jovens saem da universidade com muitas incertezas 
sobre o futuro. Esse programa faz com que eles este-
jam em campo aplicando os ensinamentos recebidos e 
mostrando aos empresários soluções inovadoras para 
aumentar a competitividade”, completa Cassiana Abritta, 
diretora de Gestão e Solução do Sebrae no DF.

Após dez anos, o programa se prepara para uma nova 
etapa. Segundo o gestor Ricardo Robson, a metodologia 
está sendo atualizada, de forma a potencializar os resul-
tados já alcançados. 
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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 Asa Sul
SGAS, Av. L2 Sul 604/605, Módulos 30/31

(dentro do Sebrae Nacional)
CEP: 70200-645

Telefone: (61) 3348-7128 – 3348-7131
Horário: 8h30 às 17h30

www.sebrae.com.br

Sebrae Taguatinga
QI Lote 32, Setor Industrial de Taguatinga

Horário: 8h30 às 17h30

Sebrae Gama
Setor Sul, Entrequadras 2/8

(dentro do Senai - DF)
CEP: 72415-116

Telefone: (61) 9 9936-3839
Horário: 8h30 às 17h30

Sebrae Asa Norte
W3 Norte, Quadra 515, Bloco C, Lote 32

CEP: 70770-503
Telefone: (61) 3348-7795 | 3348-7791 | 3348-7793

Horário: 8h30 às 17h30

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

@sebraenodf
Siga o Sebrae 
nas Redes Sociais!

ESCRITÓRIO REGIONAL



OPORTUNIDADE.

Capacitações, orientações e 
oportunidade de negócios nas 

compras governamentais.

0800 570 0800 | www.df.sebrae.com.br

INSCRIÇÕES GRATUITAS

28 e 29/11
CICB 
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Convenções do Brasil


