
2011
Buscando ensinar aos 
agricultores a manipulação e a 
preparação dos defensivos 
orgânicos naturais, sem produtos 
químicos, o Sebrae/PB ofereceu 
capacitações durante a 2ª 
Semana da Agricultura, no Centro 
de Educação Empreendedora do 
Sebrae/PB em João Pessoa, com  
uma vasta programação de 
palestras, oficinas, além da 
apresentação e comercialização 
de produtos e exposição das 
ações desenvolvidas pelo 
Governo do Estado. 



2012
Foi realizado o Inova 
Gastronomia Paraibana, 
primeiro grande evento 
gastronômico do estado, que 
teve como objetivo promover 
a inovação e a capacitação 
do setor de bares e 
restaurantes da Paraíba e 
fazer com que o estado
seja reconhecido como um 
destino turístico de
qualidade gastronômica.  

2012
Despontando na produção 
calçadista em todo o 
Brasil, a Paraíba foi 
escolhida para sediar a 1ª 
edição do Gira Calçados. 
O evento, pioneiro no 
Nordeste, apresentou as 
principais novidades das 
mais conceituadas marcas 
de calçados do Brasil, e 
gerou oportunidades de 
negócios para lojistas e 
produtores presentes. 
Teve como objetivo 
incentivar cada vez mais 
esse segmento, que gera 
muito emprego e renda.

 

 



2012
Neste ano foi realizado o 
Projeto Expoart Paraíba,

que objetivou estruturar a 
cadeia produtiva do 

artesanato paraibano de 
forma competitiva e 

sustentável. A iniciativa foi 
uma construção coletiva 

para produção de peças com 
alto valor agregado voltado 

para os empreendedores 
que têm o artesanato 
realmente como uma 
atividade profissional. 



2012
Neste ano foi realizado o 
Projeto Expoart Paraíba,

que objetivou estruturar a 
cadeia produtiva do 

artesanato paraibano de 
forma competitiva e 

sustentável. A iniciativa foi 
uma construção coletiva 

para produção de peças com 
alto valor agregado voltado 

para os empreendedores 
que têm o artesanato 
realmente como uma 
atividade profissional. 

2013
O 1º Fomenta Paraíba 
foi realizado neste ano, 
com o propósito de 
aumentar a participação 
das Micro e Pequenas 
Empresas no volume de 
compras dos órgãos
de governo e das 
empresas estatais, de 
modo a proporcionar a 
aproximação entre 
pequenos negócios e 
grandes demandantes 
de produtos e serviços. 



2013
O Sebrae PB, 
ampliando a sua 
atuação no Sertão, 
inaugurou as novas 
instalações da agência 
regional de Patos, que é 
um modelo a ser 
seguido pelas demais 
unidades. A agência 
apoia 47 municípios da 
região, dando suporte 
aos empreendedores 
nos setores do 
agronegócio, industria, 
serviços e comércio.  

2014
Casos de Sucesso – Feira do 
Empreendedor – Dolce Zero, 
Softcom Tecnologia, Vó Mina 
Macário Injetados e 
Embalagens. Os casos de 
sucesso são um termômetro 
das intervenções realizadas 
nas empresas e mostram os 
ganhos e os resultados 
advindos desta intervenção. 
Através da análise dos 
indicadores obtidos a partir do 
estudo destes casos podemos 
replicar as boas práticas 
adotadas e prevenir possíveis 
falhas. Sendo também uma 
forte ferramenta de marketing 
para sensibilizar empresários.
 



2014
Foi realizado o Encontro: 
oportunidades e desafios na 
economia do conhecimento, 
com objetivo atrair a 
comunidade acadêmica para 
atuar na economia do 
conhecimento, com foco no 
empreendedorismo integrada 
ao mercado global. 



2014
Em dezembro deste ano 
aconteceu o I Encontro dos 
Fornecedores da Paraíba, 
apresentando a temática 
"Conhecimento e Inovação 
para Melhoria das 
Contratações". Esta edição 
do encontro pretendeu 
aperfeiçoar a relação entre 
as instituições e empresas 
com seus prestadores de 
serviços, consultores, 
instrutores e empresas 
licitadas no alinhamento de 
informações e construção 
de plano de ação.



2014
No I Encontro da Governança 
Territorial Zona da Mata 
Paraibana as boas práticas e 
os projetos de sucesso de 
comunidades das cidades do 
Litoral Paraibano foram 
apresentados e discutidos por 
representantes de diversas 
lideranças. O evento buscou 
promover uma maior 
integração desses ideais e 
projetos e trabalhar pelo 
desenvolvimento territorial 
integrado e sustentável. 

2015
Em setembro deste ano, no 
bairro de Mangabeira em João 
Pessoa, é inaugurada a 
Agência Regional Sul - com
a presença do presidente do 
Sebrae Nacional, Luiz Barretto, 
além da diretoria do Sebrae 
Paraíba e autoridades locais 
com o objetivo de apoiar
os  empresários donos de 
pequenos negócios através
do acesso à orientação e à 
educação empreendedora em 
29 bairros da Zona Sul de João 
Pessoa e de cinco municípios 
do Litoral Sul paraibano. 

 

 




