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A informação compartilhada
Esta edição de Economia Rio revela, com grande abrangência, novos modos 
de atuação do Sebrae Rio que evidenciam um traço comum: não apenas o 
atendimento individual às micros e pequenas empresas move a instituição, mas 
também prevalece a meta de criar redes de interação entre essas companhias.

Há nas reportagens uma percepção simples e profunda, que é diretamente 
apontada por um dos entrevistados: uns aprendem com as dores dos outros – e 
com os êxitos também.

A circulação de informações pelas cadeias produtivas de empresas apoiadas 
é fator decisivo, desde a definição do negócio, suas metas – também 
acompanhadas, monitoradas.

O Sebrae Rio está ao lado do empresário para entender as diferenças entre 
ambientes econômicos distintos e escolher o que mais bem se adapta ao 
seu propósito.

Também se faz presente para acolher a criatividade tecnológica dos jovens, 
talentosos e arrojados empreendedores e ajudá-los a agir com maturidade, para 
acelerar o crescimento de negócios com resultados surpreendentes e fazer com 
que eles se mantenham.

Encontros, workshops – com apoio de instituições internacionais, consultorias, 
mentorias – são novos e mais contemporâneos métodos de atuação.

Tecnologia, construção civil, moda sustentável, óleo e gás, manutenção 
aeronáutica... são muitos os setores que esta edição investiga sobre um novo 
Sebrae Rio, provedor solidário e coletivo para a formação de ecossistemas nos 
quais a informação compartilhada e redes de atendimento abrem universos de 
gestão e negócios com muito mais eficácia.

Boa viagem pelas leituras dessas experiências tão inovadoras.
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Informe Publicitário Sebrae Rio

João Estrella de Bettencourt

A partir de metodologia criada em Harvard e no Massachusetts 
Institute of Tecnology, Sebrae Rio inova ao lançar um indicador 
de complexidade econômica regional que pode orientar políticas 
públicas e investimentos privados
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preciso entender o ambiente 
econômico no momento de delinear 
políticas públicas ou planejar 

investimentos produtivos do setor privado. 
Saber as possibilidades mais palpáveis e 
que agregarão maior valor à economia, seja 
ela nacional, regional ou local, é um passo 
imprescindível para a tomada de decisões. 
Da mesma forma que é fundamental, para 
um empreendedor, compreender qual área 
terá uma estrutura mais adequada para 
sua instalação e operação, no médio e 
longo prazos.

No entanto, como medir, precisamente, esse 
cenário? Como avaliar, com bases concretas, se 
determinado segmento tem probabilidade de 
se articular e crescer em uma região, mas não 
tem – ou muito dificilmente teria – em outra?

Para responder a essa questão, o Sebrae 
Rio aplicou e desenvolveu, de forma 
pioneira no Brasil, uma metodologia criada 
pelo economista Ricardo Haussman, da 
Harvard Kennedy School, em parceria 
com o físico César Hidalgo, do MIT Media 
Lab, laboratório nos Estados Unidos 
especializado em estudos sobre a influência 
das tecnologias na sociedade.

“O objetivo do método é calcular o grau 
de complexidade de cada economia. 
E, a partir daí, mapear quais setores 
induzem maior e menor dificuldade, 
ainda que, em si, possam ter impacto 
econômico importante”, explica o 
diretor-superintendente do Sebrae Rio, 
Cezar Vasquez, que teve contato direto 
com os autores. “Por exemplo, Angola 
tem um forte setor de exploração e 
produção (E&P) de petróleo, mas isso 
não quer dizer que tenha ou vá ter, em 
função disso, uma cadeia produtiva 
desse segmento. Outro exemplo que 
verificamos  são setores industriais, 
como o automotivo e o eletrônico, 
que tendem a induzir diversificação 
internacionalmente”, complementa.

Da adaptação dessa abordagem para 
o cenário fluminense nasceu o Estudo 

É de Complexidade Econômica, ferramenta 
que joga nova luz sobre as características 
e potenciais das diferentes regiões do 
Estado do Rio de Janeiro.

“Isso abre possibilidades totalmente 
novas. Uma meta central do estudo 
é, justamente, definir parâmetros mais 
inteligentes, confiáveis e inovadores 
para a formulação e a implementação de 
políticas públicas regionais. Quer dizer, 
entender realmente as características 
e potenciais de cada região e como 
é possível aproveitá-los sem querer 
reinventar a roda”, ressalta a gerente 
de Políticas Públicas do Sebrae Rio, 
Andréia Crocamo. 

Big data e conceito de economia

Para desenvolver a metodologia, 
os especialistas de Harvard e do MIT 
utilizaram como base principal os dados 
de exportação, em escala global.

“Determinou-se como a competitividade 
em determinados setores indicava 
possíveis ramificações da economia 
em cada país. Isso deu origem a um 
algoritmo de complexidade econômica 
que é muito preciso, porque se alimenta 
de enorme quantidade de dados de todo 
o mundo, que são correlacionados a 
variáveis sociais”, analisa Vasquez.

A ciência econômica, aliada ao Big Data, 
permitiu, assim, a determinação de 
relações entre a existência e a eficiência 
de variados setores de exportação e 
o grau de “conhecimento produtivo” 
de cada país – conceito que inclui 
fatores como mão de obra, legislação, 
infraestrutura e educação.

O Sebrae Rio espelhou os dados 
mundiais com os números da Secretaria 
de Comércio Exterior – órgão do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior – 
referentes às exportações brasileiras e, 
particularmente, às fluminenses.

De forma secundária, mas complementar, 
o Estudo de Complexidade Econômica 
se valeu dos índices regionais de 
emprego, abrindo outra porta para o 
aprofundamento da metodologia na 
esfera local.

O mapeamento no Estado

Em um primeiro momento, a iniciativa já 
permite entender as características atuais 
e, a partir delas, delinear com muito mais 
precisão os potenciais econômicos das 
seis mesorregiões do Estado – Capital, 
Baixadas Litorâneas, Centro Fluminense, 
Norte Fluminense, Noroeste Fluminense 
e Sul Fluminense. 

Para isso, o mapeamento estabelece 
quatro estágios, relacionados aos 
objetivos e possibilidades de diferentes 
setores em cada região:

• Manutenção: os que já apresentam 
competitividade e têm respaldo no 
mercado;

• Consolidação: aqueles em que a região 
tem força e possibilidade de crescer em 
comparação aos concorrentes, mas nos 
quais pode ganhar mais eficiência;

• Recuperação: os que nunca chegaram 
a se consolidar, ou que já foram 
consolidados e perderam espaço, mas 
para os quais há um mercado alcançável;

• Abertura: os que não existem ou 
têm pouca relevância na região, mas 
que, pelas características regionais, 
podem vir a se desenvolver de maneira 
eficiente. Aqui, trata-se de identificar 
a possibilidade mais sólida e com mais 
chances de sucesso para desenvolver 
uma nova frente de atuação na 
economia local.

Objetivos e implementação

Apesar de seu peso econômico e de 
apresentar um importante conhecimento 

A ÁRVORE DO 
DESENVOLVIMENTO 
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Vasquez: nova ferramenta 
apresenta informações 
essenciais, mas os modelos 
tradicionais de planejamento 
não davam a devida atenção

João Estrella de Bettencourt

UMA NOVA 
REDE DE INOVAÇÃO

Informe Publicitário Sebrae Rio Informe Publicitário Sebrae Rio

Com tecnologia cada vez mais ágil e personalizada e o 
conceito de economia colaborativa incorporado às agências, 
o Sebrae Rio se lança ao futuro

Com o desenvolvimento dos canais on-line, 
agências Sebrae vão promover atendimentos 
customizados e se tornar espaços nos quais 
o empreendedor se sinta em casa

produtivo na comparação com outros 
estados brasileiros, o Rio de Janeiro tem 
na diversificação econômica um de seus 
maiores desafios.

“É com certeza uma questão central. Mas 
temos que saber responder a algumas 
perguntas: diversificar como? Em quais 
direções? A partir de qual rede? Esse 
conhecimento pode ser a diferença entre 
um investimento ou uma política bem-
sucedida e outra que apenas desperdice 
verbas e energia, mesmo com boas 
intenções”, enfatiza Andréia. 

Para evitar esse desperdício, a 
metodologia aplicada pelo Sebrae 
Rio permite, de maneira inédita, que 
se calcule matematicamente quais 
atividades trazem um equilíbrio real 
entre viabilidade e ganho de valor 
agregado. Em outras palavras, por um 

lado, aponta-se em que setores vale 
a pena buscar investimentos e novos 
negócios, em diversos graus; por outro, 
evidencia-se quais não se adequam 
ou estão, hoje, muito distantes das 
possibilidades concretas dadas pela 
estrutura produtiva da região.

“Vamos ver questões essenciais que 
passavam despercebidas. Quando 
se pensa em política de atração de 
empresas, para citar um exemplo, 
pode ser uma ferramenta inovadora e 
fundamental. Indica ao gestor público, 
muito claramente e com uma base 
factual, mensurável, os caminhos a 
seguir, a partir do que já existe na região 
ou no município. Para usar uma metáfora 
que se associou muito a esse método, 
é como se cada atividade econômica, 
cada setor, fosse um ‘pular galho’ em 
uma árvore enorme. É muito mais fácil 

‘pular de galho em galho’ do que tentar 
alcançar o galho mais distante e correr o 
risco de cair”, salienta Vasquez. 

Pelo mesmo motivo, a ferramenta traz 
informações essenciais para a iniciativa 
privada, como aponta Andréia: “para 
uma empresa, de qualquer setor, que 
analisa o melhor lugar e a estratégia para 
se instalar e investir, ganha-se um dado 
muito preciso para a tomada de decisão, 
que permite prever e planejar custos, 
retorno e possibilidades de crescimento”. 

O resultado geral? Economia de gastos, 
evitando-se políticas públicas voltadas 
para segmentos com pouca ou nenhuma 
competitividade. Apostas com muito 
mais probabilidade de dar certo, com 
base na economia real.

Diversificação, sim. Mas com eficiência.
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com excelentes ideias, mas não têm 
experiência. Com a grade fixa e o foco 
na modelagem, eles poderão vir ao 
Sebrae e estruturar o projeto antes de 
se lançarem no mercado. E mais: como 
é uma operação em rede, podem se 
aproximar de outras empresas, com 
organizações já maduras, mas que, 
por sua vez, precisam de inovação. 
São pontas que se unem.”

Sete agências até 2019

A renovação das agências já está em 
curso. Duas ficarão prontas ainda este 
ano – Petrópolis e Centro do Rio –, e 
mais cinco no ano que vem: Friburgo, 
Campos, Nova Iguaçu, Niterói e Barra 
da Tijuca. “Temos 14 agências no 
Estado. Essas sete que constituem a 
fase 1 do projeto foram escolhidas pela 
maturidade de uma série de fatores, 
como densidade de empreendedores, 
atratividade e circulação de pessoas. 
E, também, pela existência de parceiros 
que pudessem se integrar ao Sebrae 
nessa iniciativa, como universidades 
ou centros tecnológicos. Esse recorte 
já representa 80% dos atendimentos, 
mas posteriormente, na fase 2, 
alcançaremos os outros 20%, incluindo 
todos os 14 espaços”, expõe a gerente.

Flávia ressalta, no entanto, que as 
agências da fase 2 não são menos 
importantes: “A questão é que nessas 
primeiras conseguimos rapidamente 
estruturar, dar uma cara e consolidar 
o planejamento [ver tabela]. Em 
seguida, como vamos ter evoluído 
muito, aprendido com o que já terá 
sido feito, acredito que a implantação 
será muito mais acelerada. Então, 
essas agências terão esse benefício.”

A conclusão? Por todo o estado, 
espaços se conectam e o Sebrae 
avança no acolhimento ao 
empreendedor, para a criação, em 
suas próprias agências, de um novo 
ambiente de negócios.

AGÊNCIAS QUE COMPÕEM A FASE 1 DO 
PROGRAMA – O ECOSSISTEMA LOCAL

Região Serrana II – Petrópolis (Teresópolis, São 
José do Vale do Rio Preto e Itaipava)
• Universidade + Centro Tecnológico;
• Lideranças ativas.

Região Leste Fluminense – Niterói  (São Gonçalo, 
Itaboraí,  Rio Bonito,  Tanguá e Maricá)
• Economia do petróleo que volta a se fortalecer - 
retomada do Comperj;
• Cidade de Niterói cresce em termos de empreendedorismo.

Região Baixada Fluminense I – Nova 
Iguaçu (Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Japeri, 
Queimados, Seropédica, Itaguaí, Paracambi e 
São João de Meriti)
• Forte identidade e juventude empresarial com objetivo 
de fazer negócios e viver na cidade.

Região Norte – Campos dos Goytacazes (São 
João da Barra, São Francisco do Itabapoana, São 
Fidelis, Cardoso Moreira, Macaé, Rio das Ostras, 
Quissamã e Carapebus)
• Cadeia do petróleo;
• Busca agregar valor com inovação e tecnologia.

Rio de Janeiro I – bairros do Centro / Zona Sul e 
Rio de Janeiro II – Barra da Tijuca e Zona Oeste
• Rio é vitrine;
• Barra e zona oeste são as áreas que mais cresceram 
nos últimos dez anos.

Região Serrana I – Nova Friburgo (a região inclui 
12 municípios, entre eles Bom Jardim, Cordeiro, 
Cantagalo e Cachoeiras de Macacu)
• Agência totalmente nova;
• Sebrae é âncora em projeto de revitalização de 
fábrica abandonada, no modelo da LX Factory, em 
Lisboa, um case internacional.

perfil do empreendedor vem 
se alterando nos últimos 
anos, o que se percebe, 

par ticularmente, nas micros e 
pequenas empresas. Desenvolver o 
próprio negócio deixou de ser, para 
muitos, uma alternativa em tempos 
de crise para se tornar um objetivo 
de carreira.

Nesse contexto, um fator se sobressai: 
a conectividade. A palavra serve para 
descrever não somente a busca pela 
tecnologia e pela atuação por meio 
de canais on-line como também o 
crescimento dos negócios com a 
formação de redes colaborativas.

Diante dessas novas necessidades, 
interesses e hábitos, o mercado 
precisa se adaptar. É a partir dessa 
análise que nasce a profunda 
reestruturação que o Sebrae Rio, 
a principal instituição de apoio ao 
segmento de pequenas empresas, 
está realizando em sua rede de 
atendimento.

Uma nova estrutura para um 
novo empreendedor

“Tivemos, no Brasil e no Rio, 
principalmente, muitas mudanças 
econômicas, e houve, junto a isso, 
uma transformação cultural. As 
pessoas decidem empreender 
independentemente de terem um 
emprego. Os sonhos são outros. 
Os mercados são globais. Fomos 
adaptando a oferta de soluções, de 
consultorias, de capacitações – as 
redes sociais, por exemplo, se tornaram 
imprescindíveis. Mas fomos percebendo 
também que, além de modernizar 
e trazer novos temas, precisávamos 
repensar a própria estrutura”, explica a 
gerente de Atendimento do Sebrae Rio, 
Flávia Guerra.

Essa evolução, segundo ela, se baseia 
em dois pontos centrais:

1) A diversif icação e o ganho 
de agilidade no atendimento 
on-line e remoto do Sebrae. Hoje 
o empreendedor já pode contatar 
a instituição por diversos canais. 
É possível mandar perguntas por 
e-mail, fazer uma consulta por 
telefone (gratuito, do tipo 0800) ou 
por chat, no portal do Sebrae Rio. 
Tudo sem agendamento prévio. Fora 
o atendimento de porta a porta, que 
funciona sobretudo em localidades 
mais remotas.

“Todos esses formatos vão continuar”, 
salienta Flávia. “Mas cada um deles vai 
agregar novidades. Serão integrados a 
novos aplicativos, que os tornarão mais 
próximos, adaptados e acessíveis para 
os diferentes interesses e meios das 
micros e pequenas empresas. E outras 
possibilidades serão criadas, como 
o atendimento por videoconferência 
ou terminais de autoatendimento, 
que podem, inclusive, estar em um 
shopping ou em uma grande rede 
varejista, onde o empresário já vai 
normalmente comprar insumos”, 
complementa.

2) A transformação conceitual e física 
da rede de agências do Sebrae, que 
se tornarão espaços de interação, 
possibilitando trocas de experiências, 
parcer ias e encadeamentos 
produtivos. Trata-se de derrubar 
paredes, física e metaforicamente, 
para que cada agência passe a ser 
menos um lugar para se aprender 
sobre negócios, individualmente – 
papel crescentemente absorvido pelos 
serviços on-line –, do que um lugar 
para se fazerem negócios em rede.

“A maioria das pessoas hoje, por 
questões de mobilidade e de tempo, 
procura resolver tudo o que pode 
sem se deslocar. O cliente do Sebrae 
não é diferente. Tudo o que ele puder 
fazer on-line ele já faz. Por isso, 
a agência precisa ganhar um novo 

sentido. Vamos manter o atendimento 
individualizado, com agendamento 
prévio, para que haja um especialista 
adequado às questões específicas 
que foram demandadas; mas é preciso 
abrir outra dimensão. Corresponder 
às necessidades do micro e pequeno 
empresário que, no mercado atual, 
se sente muito sozinho e precisa 
de um ecossistema”, detalha Flávia. 
“Isso significa agregar novas formas 
de atuação e fazer da agência um 
espaço do próprio empreendedor”.

Programação fixa e modelagem 
de negócios

Para atingir essas metas, será 
realizada uma reorganização de 
atividades e objetivos, como sublinha 
a gerente: “Hoje temos palestras 
e workshops que são importantes, 
mas muitas vezes, para a pequena 
empresa, acabam sendo pontuais. 
Com a mudança, vamos implementar 
uma grade fixa de eventos e, ao 
mesmo tempo, focar na modelagem 
e prototipagem de negócios. 
Digamos que toda quarta-feira vai 
ser o dia das oficinas de modelagem. 
O empreendedor vai receber essa 
programação – basta se inscrever 
no portal – e imediatamente 
passará a fazer parte de um grupo, 
no qual trocará aprendizados e 
oportunidades”, destaca ela.

“Essa visão colaborativa vai permear 
toda a nova concepção do espaço. 
Será possível fazer, na própria 
agência, reuniões ou contatos entre 
os próprios empreendedores, ou 
entre grupos de empreendedores e 
o Sebrae”, diz. As agências, assim, 
passarão a ser “quase um hub para o 
desenvolvimento do negócio”.

Flávia cita o exemplo da chamada 
cultura maker, ligada à tecnologia 
e muito forte entre os jovens: 
“Geralmente são muito criativos, 

O
Informe Publicitário Sebrae Rio Informe Publicitário Sebrae Rio
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ecnologia de ponta e zero 
margem para erros. É assim que 
funciona o setor de turbinas 

aeronáuticas, um dos mais complexos 
do mundo. “Só fica abaixo de projetar 
foguetes espaciais”, ressalta, em tom 
bem humorado, mas bastante sério, 
o diretor de Supply Chain da GE 
Celma, Ricardo Keiper. A companhia, 
que tem sua sede e unidade industrial 
em Petrópolis, na Região Serrana do 
Estado do Rio de Janeiro, é líder global 
em revisão e montagem de motores 
aeronáuticos e integra o conglomerado 
multinacional da General Electric.

O grau de eficiência conquistado é 
tão grande que a GE Celma consegue 
realizar todo o processo de revisão em 
um período que varia entre 60 e 65 dias 
– 20% mais rápido que a média global, 
de 80 dias. Com base nessa capacidade, 
alcançou uma receita de R$ US$ 2,4 
bilhões em 2017.

Esse excelente resultado não se deve 
apenas à alta tecnologia utilizada 
nas instalações da GE Celma. Desde 
2015, a companhia topou uma parceria 
ousada com o Sebrae Rio, que vê no 

T encadeamento produtivo entre grandes 
e pequenas empresas um movimento 
fundamental para a economia 
fluminense. 

“A GE tinha uma demanda importante. 
Eles produziam parte da ferramentaria 
utilizada nos reparos internamente, 
mas não tudo. O restante, acabavam 
importando. Nós nos propusemos a 
identificar na região, ou no Estado, 
pequenas empresas que pudessem 
atender a essa demanda”, explica 
Andreia Lopes, analista do Sebrae Rio.

“Quando fomos analisar, vimos que 
era muito menos uma questão de 
saber fazer, já que as ferramentas 
brasileiras são de alta qualidade, e mais 
de entender e se adequar às normas 
aeronáuticas, que são muito rigorosas”, 
complementa Keiper.

Dados e capacitação

Ao longo daquele ano, o Sebrae Rio 
identificou, por georreferenciamento 
e utilizando seu banco de dados, 
pequenas empresas que atendiam às 
necessidades da GE Celma. “A partir 

daí, realizamos um diagnóstico com 
base no Modelo de Excelência de 
Gestão (MEG), da Fundação Nacional 
de Gestão, reconhecido mundialmente. 
Esse diagnóstico nos deu o retrato 
dessas empresas. Em paralelo, 
analisamos detalhadamente a política 
de compras da GE para entender o 
que ela esperava dos fornecedores e 
que requisitos precisavam ser atendidos, 
exatamente. Por fim, cruzamos os 
dois diagnósticos e estruturamos um 
programa de capacitação de 14 meses”, 
detalha Andreia.

O programa incluiu desde a gestão 
financeira até o layout e a estratégia 
empresarial, passando por processos 
internos e documentação – uma 
solicitação específica da GE, que 
avaliava ser esse um gargalo decisivo. 
Para Keiper, era fundamental encontrar 
empreendedores que “topassem dar 
esse salto, não necessariamente de 
tecnologia, mas de qualificação, para 
que conseguissem produzir para a 
gente”.

Ao todo, foram 546 horas de consultorias 
individuais, realizadas em cada uma 

APOSTA NA 
QUALIDADE DA 
PEQUENA EMPRESA
Programa da GE Celma em parceria com o Sebrae Rio 
abre as portas dos mercados nacional e internacional 
para micros e pequenas companhias

João Estrella de Bettencourt

Atividades na GE Celma, em 
Petrópolis: revisão de turbinas 
aeronáuticas é feita em tempo 
20% menor que a média global
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das dez empresas selecionadas, e 90 
horas de consultorias coletivas. Os 
resultados gerais foram expressivos: 
redução de 8% no tempo de entrega; 
redução de 14% no custo de produção; 
e evolução de 40% na eficiência de 
gestão, de acordo com o diagnóstico 
baseado no MEG.

Em 2017, pouco após o fim do programa, 
metade das participantes começou a 
fornecer para a GE Celma.

A cadeia global da GE

“Esse trabalho gerou um desdobramento: 
quando você se qualifica na nossa 
auditoria, esse padrão o insere em toda 
a cadeia da GE, no Brasil e no mundo. 
Não apenas no ramo da aeronáutica, 
mas nos diversos setores em que a GE 
atua, como saúde, óleo e gás, energia 
eólica. É um selo que o habilita, daí 
para a frente, a fornecer para todo 

esse espectro. Um horizonte enorme”, 
enfatiza Keiper.

Em função disso, criou-se uma segunda 
etapa: preparar as pequenas empresas 
para exportar. Para a GE Celma, 
desenvolver o projeto era olhar para sua 
própria história, diz o executivo: “Somos 
uma empresa formada por brasileiros, 
com alto nível técnico, que, hoje, passou 
do mercado doméstico para o global. 
Noventa e cinco por cento da nossa 
atividade é voltada para exportações. 
Então, por que não acreditaríamos que 
empresas daqui, do Rio, seriam capazes 
de seguir o mesmo caminho?”

Para Andreia, o trabalho colaborativo 
e atento às especificidades do setor 
foi essencial. “Desenhamos juntos, o 
Sebrae Rio e a GE Celma, uma segunda 
capacitação, para as mesmas empresas 
selecionadas, mas agora voltada para o 
comércio exterior. Criamos um programa 

que não existia no Sebrae, foi uma 
inovação, e totalmente customizado, 
aproveitando a nossa experiência e a 
da GE. É uma capacitação de 12 meses, 
que está acontecendo ao longo de 
2018. Vai desde preparar a empresa 
para as características e exigências do 
comércio exterior a pensar a supply 
chain, até o embarque da mercadoria.”

Encadeamento produtivo e eficiência

A avaliação do Sebrae Rio é de que o 
programa não somente cumpriu seu 
objetivo como foi além das expectativas. 
“Encadeamento produtivo é exatamente 
isso, você abrir a possibilidade de a 
pequena empresa se colocar na cadeia 
de valor da grande companhia, o 
que beneficia a ambas e fortalece a 
economia do Estado”, sublinha Andreia.

A visão é partilhada por Keiper. 
“Todas as nossas metas estão sendo 
plenamente atingidas. Temos pequenas 
empresas do Rio de Janeiro que estão 
fornecendo ferramentas de altíssima 
qualidade, tão boas quanto qualquer 
uma no exterior.”

Ele destaca ainda a diversidade e a 
aptidão já demonstrada por esses 
novos fornecedores para o mercado 
internacional, antes mesmo do fim da 
segunda etapa do programa.

“Há, inclusive, empresas que não 
foram selecionadas para fornecer esse 
ferramental aeronáutico, mas estão 
produzindo outras peças, de alta 
complexidade. Uma delas, por exemplo, 
já está exportando stands de turbinas, 
que são aqueles berços usados para 
segurar o motor durante o transporte, 
rodoviário ou por via aérea.”

A conclusão, sob todos os pontos de 
vista, é que, em um ambiente propício, 
as pequenas empresas fluminenses 
demonstram enorme competitividade. 
No Rio, no Brasil e no mundo.

Keiper: pequenas empresas 
do Rio estão fornecendo 
ferramentas de altíssima 
qualidade para a GE Celma

Informe Publicitário Sebrae Rio

GESTÃO MAIS EFICIENTE 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Alexandre Gaspari

Há cerca de 10 mil empresas 
de pequeno porte do setor de 
construção civil somente no 
Estado do Rio de Janeiro

desenvolvendo um estudo intitulado 
“Sistematização da Cadeia Produtiva 
da Construção Civil no Rio de Janeiro”. 
Motivado pela nova Lei da Terceirização 
(13.429/2017), que permitiu tal 
processo na atividade-fim dessas 
companhias, o Sebrae Rio resolveu 
analisar a viabilidade de conversão 
do modelo “primarizado” para o 
terceirizado em pequenas construtoras. 
O levantamento pretende validar a 
possibilidade de uma maior sinergia 
entre essas empresas e pequenos 
fornecedores de subsistemas utilizados 
pela construção civil, como o elétrico, 
o hidráulico e o de gás, entre outros.

Se produtividade e redução de custos já 
eram essenciais quando o país era um 
canteiro de obras, no cenário atual se 
tornaram questão de sobrevivência. E 
ainda mais quando se trata de micros e 
pequenas empresas do segmento, que 
dispõem de menor margem de manobra 
que os grandes nomes do setor. Trata-se 
de um número nada desprezível: somente 
no Estado do Rio de Janeiro, há cerca de 10 
mil microempresas e empresas de pequeno 
porte que atuam no setor de construção 
civil, segundo dados do Sebrae Rio.

A fim de garantir a competitividade 
dessas MPE, a instituição está 

setor da construção civil tem 
bastante relevância no Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil. 

Mesmo registrando quedas no Valor 
Adicionado Bruto (VAB) nos últimos 
quatro anos, devido à crise econômica, 
o segmento fechou o ano de 2017 com 
participação de 5,2% no PIB nacional, de 
acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). E para 
2018, um levantamento da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), feito em junho, 
apontava uma perspectiva de crescimento 
de 0,5%. Um aumento tímido, mas antes 
de tudo um sinal de recuperação após 
um longo período nada favorável.

O
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Iniciado em maio, o trabalho é constituído 
por um projeto-piloto envolvendo 
uma construtora de pequeno porte do 
interior fluminense e uma instaladora 
de sistemas elétricos sediada na cidade 
do Rio de Janeiro. A obra que baseia o 
estudo é um projeto do programa Minha 
Casa, Minha Vida, com oito pavimentos 
e oito apartamentos cada um, que está 
sendo construído na região do Médio 
Paraíba, com conclusão prevista para o 
último trimestre de 2019. 

Ao Sebrae Rio cabe o papel de 
auxiliar essas empresas na aplicação 
de um modelo de planejamento mais 
colaborativo. E apesar de o projeto 
ainda estar em fase inicial, já se verificou 
que a nova modelagem tem gerado 
ganhos em torno de 20%, considerando 
a redução de tempo de execução e o 
desperdício. “Mesmo considerando o 
fato de que o fornecedor está recebendo 
uma remuneração um pouco maior do 
que receberia sob o modelo de gestão 
tradicional”, completa Marcos Augusto 
Cerqueira de Vasconcellos, coordenador 
de Construção Civil do Sebrae Rio.

Simplificando a gestão

Mas o que diferencia a experiência atual 
do que costumeiramente é realizado 
no setor? “O modelo tradicional de 
relacionamento e gestão utilizado 
pelas pequenas construtoras é muito 
complexo, por mais contraditório que 
possa parecer, já que são empresas 
de pequeno porte. Ao contrário das 
grandes construtoras, para as quais 
a subcontratação já é realidade, as 
empresas menores quase não utilizam 
esse sistema. Isso gera um número 
enorme de contratos de fornecimento de 
serviços e de matéria-prima específicos. 
Muitas vezes o pequeno construtor 
acaba embarcando em sua estrutura 
toda a mão de obra de cada uma 
das fases do empreendimento. Ele é 
responsável por contratar cada etapa, 
desde o interruptor, passando pelo fio 

e indo até o revestimento da fachada. 
Isso dificulta demais a gestão”, afirma 
Vasconcellos.

É difícil precisar a quantidade de 
contratos que uma pequena construtora 
pode ter de estabelecer seguindo o 
modelo tradicional de relacionamento. 
Vasconcellos lembra que há uma série 
de condicionantes envolvidos que 
podem elevar ou diminuir esse número. 
Um exemplo é se o construtor consegue 
adquirir materiais diretamente do 
fabricante ou se precisa comprá-los por 
meio de distribuidores que se colocam 
entre ele e os fornecedores de bens e 
serviços. Contudo, é inegável que se 
trata de muitas contratações.

“Estamos falando de todos os insumos 
necessários para as instalações 
elétricas, hidráulicas, de gás, estrutura, 
acabamento. Ou seja, existe um grande 
número de fornecedores envolvidos 
em um empreendimento imobiliário. 
Quando o negócio tem de ser feito 
com um distribuidor, o preço de 

Fonte: Sebrae Rio

Vasconcellos, do Sebrae Rio: 
primeiros dados do estudo já 
demonstram ganhos de tempo 
e de redução de desperdício 
da ordem de 20%
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aquisição é menos atrativo. É uma 
rotina muito complexa. Fora a mão 
de obra especializada. Ora ele precisa 
do carpinteiro, ora do eletricista, ora 
do bombeiro hidráulico. Isso ilustra 
bem o porquê do alto turnover nas 
construtoras. Por mais que a construção 
civil contribua bastante com os níveis 
de empregabilidade do país, ela sofre 
também com essa volatilidade, já 
que, em vez de subcontratar um 
fornecedor de determinado serviço 
que possua sua própria mão de 
obra, o construtor acaba tendo de 
contratar diretamente os prestadores 
de serviço sob a sua estrutura.”

Diante desse cenário, o Sebrae Rio 
resolveu unir essas pontas. Assim, a 
ideia é fazer com que construtora e 
fornecedora entendam as demandas 
uma da outra e desenvolvam soluções 
em conjunto, dividindo as obrigações 
e, assim, dinamizando a gestão de 
contratos. Com isso, o fornecedor 
participa da etapa de planejamento do 
empreendimento e se compromete a 

entregar a solução inteira, em vez de 
produtos e serviços específicos.

“O que estamos buscando é o 
entendimento sobre a terceirização 
dessas atividades. Ou seja, se de fato 
esse modelo traz benefícios para os 
dois lados. Mas sabemos, sem dúvida, 
que a modelagem trará ganhos para as 
subempreiteiras que se especializarem 
na entrega de soluções, e não 
apenas de bens e serviços. Também 
acreditamos que as construtoras terão 
ganhos de tempo, custo, retrabalho 
e taxa de manutenção, entre outros. 
A mensagem que queremos passar é 
que as construtoras podem conseguir 
ganhos de produtividade em seus 
empreendimentos se relacionando com 
a cadeia de suprimentos, que também 
terá novas oportunidades de negócios. 
Isso se traduz em mais dinheiro e mais 
empregos, já que diminui a rotatividade 
de mão de obra no segmento”, detalha 
o coordenador. 

Considerando ainda a necessidade de 
ampliar o desenvolvimento econômico 
para todo o Estado do Rio de Janeiro, o 
coordenador do Sebrae Rio acredita que 
o novo modelo de gestão vai beneficiar 
sobretudo o interior fluminense, 
contribuindo também com uma 
mudança de cultura no setor. 

“O interior será certamente o principal 
beneficiário. Na Região Metropolitana 
do Rio há uma predominância de 
construtoras de maior porte, com 
muito mais tecnologia e musculatura. 
Já no interior há muitas construtoras 
de menor porte, e boa parte delas 
está aproveitando as oportunidades 
que o projeto Minha Casa, Minha 
Vida está levando para essas regiões. 
Claro que essa evolução depende 
também de uma mudança de visão 
por parte das subempreiteiras, com 
a formação de uma cadeia produtiva 
que se modernize e se profissionalize”, 
conclui Vasconcellos. 

RAIO-X DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
NO RIO DE JANEIRO

• Tomando como referência as bases utilizadas pelo 
Sebrae, o setor conta com cerca de 10 mil empresas 
de pequeno porte habilitadas para execução de 
construções imobiliárias: 90% classificadas como 
Microempresa (ME) e 10% como Empresas de 
Pequeno Porte (EPP).

• A maior parte das ME foca no mercado de reformas, 
enquanto as EPP apresentam maior capacidade para 
produção de empreendimentos imobiliários novos de 
pequeno porte.

• Distribuição territorial: 60% instaladas na Região 
Metropolitana e 40% no interior do estado.

• O faturamento médio das ME é estimado em R$ 385 mil. 
Já o das EPP é estimado em R$ 1,2 milhão. O cálculo 
de faturamento estimado é um algarítimo que 
leva em consideração diversas var iáveis ,  como 
número de funcionár ios,  volume de compras e 
bens,  entre outras.

• Partindo de um agrupamento dos segmentos de 
elétrica, hidráulica e pintura, a cadeia de suprimentos 
totaliza 5.692 empresas, sendo:

• Instalação elétrica: 3.476 (ME: 3.139 / EPP: 337)

• Instalação hidráulica: 816 (ME: 731 / EPP:  85)

• Pintura: 1.400 (ME: 1301 / EPP: 99)
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A 
CRIATIVIDADE 

É CARIOCA
Com avanços de gestão e alcance global, setores 
da economia criativa, como o artesanato e a 
indústria musical, se lançam ao futuro

João Estrella de Bettencourt e Michel Alecrim

Informe Publicitário Sebrae Rio

ão é novidade que criatividade 
e negócios andam juntos. Nas 
últimas décadas, contudo, essa 

relação vem se tornando cada vez 
mais estreita, alavancando a chamada 
economia criativa: um campo que 
envolve constante inovação, seja pela 
necessidade de novos métodos de 
gestão, seja pela evolução tecnológica.

No Brasil, a economia criativa demonstra 
resiliência e potencial, desenvolvendo-se 
de maneira consistente mesmo em meio às 
turbulências. Segundo o Atlas Econômico 
da Cultura Brasileira, do Ministério da 
Cultura, ela representa, hoje, 2,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional e 
atingiu um crescimento acumulado de 
70% nos últimos dez anos.

O Rio de Janeiro está no epicentro 
desse processo. Além da forte tradição 
da indústria cultural fluminense e do 
amplo conhecimento instalado no 
Estado, viu nascer um importante 
ecossistema de empresas e instituições 
que movimentam esse mercado. 

Considerando as micros e pequenas 
empresas, o destaque é o trabalho do 
Sebrae Rio, que atua diretamente no 
setor há mais de dez anos e tem no 
CRAB – Centro Sebrae de Referência 
do Artesanato Brasileiro – um dos 
ícones da renovação do artesanato 
fluminense e da revitalização da Praça 
Tiradentes, importante patrimônio 
histórico e urbano da cidade do Rio.

Isso explica por que o CRAB vai 
abrigar, nos dias 26 e 27 de novembro, 
a primeira edição na América Latina 
da maior feira da indústria musical no 
mundo, o MIDEM. O evento é realizado 
anualmente em Cannes, na França, 
desde 1967.

A experiência musical do Estrombo

De fato, um dos campos da economia 
criativa que têm revelado maior 

N potencial no Rio é o da música. Além da 
tradição da cidade e do estado nessa 
atividade artística, vem crescendo a 
variedade de produtos e serviços nos 
quais composições musicais podem ser 
inseridas de forma rentável. 

Um dos projetos que se beneficiam 
desse momento favorável é o Estrombo. 
Com apoio do Sebrae Rio, a iniciativa 
atua na formação de profissionais do 
ramo há mais de oito anos. Músicos, 
produtores e DJs são capacitados para 
formalizarem negócios, abrirem canais 
de distribuição e firmarem contatos 
comerciais no Brasil e no exterior. 
A tecnologia digital é o grande 
filão, devido ao desenvolvimento de 
aplicativos para celulares e do marketing 
nas redes sociais. Mas até o know-how 
para se produzir apresentações ao vivo 
faz parte da gama de ensinamentos 
compartilhados.

O produtor e empresário Nilson 
Raman conta que as feiras têm sido 
uma ótima oportunidade para os 
participantes do Estrombo buscarem 
aprimoramento e estabelecerem redes 
no mundo da música. Eventos como o 
Rio Music Market, cuja última edição 
foi realizada, em setembro, no CRAB, 
também ajudam aos integrantes a 
ganharem mais conhecimento sobre 
o mercado e a afinarem melhor seus 
modelos de negócio. 

“Há dez anos, o mundo passou por 
uma crise econômica muito grave. Foi 
depois desse baque que o Estrombo 
surgiu. De lá para cá, o mercado 
da música passou por uma profunda 
reformulação, com novos segmentos 
surgindo, e houve um amadurecimento 
muito grande dos profissionais.”

Segundo Raman, o mercado da música 
do Rio pode passar a viver uma nova 
realidade a partir do MIDEM. “Acredito 
que a cada ano as possibilidades de 
negócios serão aumentadas, e o Rio 

tende a ser uma referência para a 
América Latina no ramo da música”, 
prevê o empresário.

Oitis 55 e o design criativo

As novas tecnologias digitais 
favorecem também outros ramos da 
economia criativa, como o design. 
Para ajudar os designers a explorarem 
com sucesso esse novo manancial, 
o coletivo Oitis 55 agrega, a cada 
ano, 15 novos empreendedores, que 
participam de um ciclo de formação 
de aproximadamente um ano. Apesar 
da constante renovação de startups 
participantes, 30 delas continuam 
ativas no momento em ações 
coordenadas pelo grupo.

O projeto teve início em 2013, 
quando o Sebrae foi procurado 
para prestar consultoria em gestão 
empresarial. O professor da PUC-Rio 
e empresário Felipe Rangel conta que 
a entidade desenvolveu um modelo 
de treinamento personalizado para o 
Oitis 55, com orientações específicas 
de planejamento estratégico e de 
negócios, marketing digital, comércio 
eletrônico e vendas. O resultado 
foi que muitos empreendedores, a 
maioria deles jovens, passaram a 
dominar todas as etapas da cadeia 
de produção e comercialização de um 
produto e conseguiram obter sucesso 
com suas marcas. 

“A maioria dos profissionais sai da 
universidade com uma boa bagagem 
de conhecimento, mas com dificuldade 
de colocar seus produtos no mercado. 
A partir do momento em que ganham 
esse aprimoramento em gestão, fica 
mais fácil viabilizar suas ideias”, 
explica Rangel. 

O Oitis 55 está com inscrições para 
uma nova turma de participantes, 
num claro sinal de que a atividade é 
promissora.
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A vinda do MIDEM faz parte de um 
planejamento institucional de longo prazo, 
visando desenvolver e internacionalizar 
braços da economia criativa fluminense, 
com foco nas micros e pequenas empresas. 
É o que explica a coordenadora de 
Economia Criativa do Sebrae Rio, Heliana 
Marinho. A executiva está à frente do 
projeto desde seu início e acompanhou de 
perto todo o histórico do setor no Estado.

Economia Rio – Como foi a entrada do 
Sebrae na economia criativa?

Heliana Marinho – Em 2006, criamos a 
gerência de Economia Criativa. Avaliamos 
que era preciso entender melhor esse 
panorama. Para isso, o Sebrae Rio 
realizou duas missões, para centros que 
se destacavam internacionalmente. Fomos 
para o Reino Unido, em Londres e Glasgow, 
que à época estavam se reinventando 
a partir dessa nova dinâmica, e para a 
Espanha, onde Barcelona, principalmente, 
era uma grande referência.

A PUC-Rio organizou todo o conteúdo a 
que teríamos acesso, as instituições que 
iríamos conhecer, para montar o nosso 
modelo. E as visitas técnicas contaram 
com a participação de várias entidades, 
como a Firjan, o Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade e o próprio Governo 
do Estado. Ou seja, criou-se uma rede. 
A partir daí, montamos um fórum de 

desenvolvimento da economia criativa, 
um espaço para trocar experiências e 
formulações. E cada participante se 
mobilizou internamente, começou a olhar 
para dentro e a pensar em como, de 
acordo com as suas características, a sua 
missão poderia alimentar essa cadeia.

ER – Qual foi o escopo da economia 
criativa identificado pelo Sebrae?

HM – Todas as análises nos 
indicavam que esse segmento, no 
Rio, envolvia grande quantidade de 
micros e pequenas empresas, e que 
a informalidade era uma questão 
importante. Então, com essas premissas, 
e junto ao conhecimento advindo 
das visitas técnicas e das interações 
institucionais, nós nos alinhamos muito 
ao trabalho da UNCTAD, a Conferência 
das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento.

Eles já tinham uma plataforma e realizavam 
um monitoramento dessa economia em 
150 países, entre eles o Brasil. Esse 
modelo estabelecia essencialmente 12 
atividades, vinculadas aos seguintes 
eixos gerais: tradição cultural (artesanato, 
sítios históricos e arqueológicos, museus); 
mídias (que inclui áreas como audiovisual, 
games e software); performance (de circo 
a dança e música); e funcionalidades 
(design de produto e arquitetura).

ER – Com um universo tão amplo, o 
Sebrae priorizou alguma atividade?

HM – Fizemos um levantamento específico 
para entender como essas diversas áreas 
contribuíam para a economia do Rio e 
as relações que tinham com as micros 
e pequenas empresas. Com base nisso, 
fomos criando ramificações. Desde o 
início tivemos foco na música, em que 
eu destacaria o Estrombo. É um projeto, 
inclusive, que já se internacionalizou.

No audiovisual, temos o programa Gestão 
para o Futuro do Entretenimento, que 
pensa o horizonte do setor, e a Escola de 
Séries, que, em parceria com produtoras 
do Rio, investe na criação de conteúdo 
para séries. Já no design de produtos, 
podemos mencionar o Oitis 55. 

Também é forte a nossa atuação na área 
de produção cultural e artesanato. O 
artesanato no Rio tem uma singularidade: 
é muito contemporâneo. Dessa 
constatação e do objetivo de criar uma 
identificação, um polo, nasceu o CRAB, 
que fica na Praça Tiradentes, um lugar de 
importância histórica.

ER – E como se dá a relação com o 
empreendedor?

HM – Montamos grupos de 20 a 25 
empresas, que recebem consultorias 
coletivas – nas quais atuam de maneira 
conjunta, criando redes – e individuais, 
de acordo com as particularidades de 
cada uma. Para dar um parâmetro, 
no âmbito do Estrombo já foram 
atendidos mais de 600 empresas, 
e nos projetos de audiovisual, 800. 
Todos os empresários que participam 
dos programas do Sebrae passam por 
um diagnóstico empresarial, baseado 
na Metodologia de Excelência em 
Gestão (MEG), que é uma análise 
reconhecida mundialmente. Por meio 
dela, verificamos os pontos nevrálgicos 
na gestão daquele negócio.

O passo seguinte é um planejamento 
estratégico e, por fim, o trabalho é 
sintetizado em um plano de negócios 
e um plano de ação. E temos atenção 
redobrada com os recursos humanos, 
porque a legislação para diversos setores 
da economia criativa por vezes não é 
muito clara ou favorável nesse sentido.

ER – Quais os próximos passos?

HM – Por mais que estejamos voltados 
para empresas fluminenses, as temáticas 
da economia criativa são universais. 
As relações, interações e o impacto 
internacional dessas atividades são 
grandes. O Estrombo é um projeto no qual 
temos experimentado e avançado muito 
na plataforma de internacionalização.

Para isso, fizemos uma parceria 
com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O banco 
aportou recursos para que criássemos 
uma metodologia voltada ao 
desenvolvimento do ecossistema de 
negócios da música. Abriu-se uma 
grande oportunidade: pudemos levar 
mais de 130 empreendedores para 
diversas feiras internacionais que estão 
no centro dessa indústria.

ER – Dentre essas feiras, quais você 
destacaria?

HM – Temos dois mercados fundamentais 
para as características de negócios da 
música no Rio de Janeiro. Um é o MIDEM, 
que é a maior feira da indústria da 
música no mundo. Acontece há mais 
de 50 anos, em Cannes, na França. É 
um espaço no qual se discute toda a 
atualização da cadeia produtiva, os efeitos 
da tecnologia, os novos modelos de 
negócios, novos formatos de distribuição 
e de monetização. Há seis anos levamos 
empresários para participar.

O outro se chama Womex. Traz um 
modelo interessante, porque cada edição 

é realizada em um lugar diferente, mas 
sempre em cidades pequenas. Este ano 
vai ser em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. 
O Womex é especializado em negócios 
para shows e festivais.

As duas feiras se complementam. 
Uma é fundamental na atualização 
tecnológica; a outra dá espaço 
para as apresentações da cadeia 
produtiva da música. São dois 
modelos internacionais que dialogam 
muito com todo o caminho que nós 
desenvolvemos aqui. E temos agora 
um resultado importantíssimo, que é a 
vinda do MIDEM para o Rio de Janeiro.

ER – O que o Sebrae espera com o 
MIDEM?

HM – É um marco, porque é a 
primeira vez que eles saem da Europa. 
A expectativa vai além do evento: 
queremos mantê-lo no Rio durante 
três anos consecutivos, fomentando a 
criação de uma rede e de um ambiente 
de modelagem profissional de negócios 
e impulsionando a internacionalização 
dos empreendimentos fluminenses.

Há, nesse sentido, um outro fator: a 
música, assim como o artesanato, 
que está na origem do CRAB, dialoga 
com todos os segmentos da economia 
criativa. Com o audiovisual, com as festas 
populares. Então, com o MIDEM aqui, 
criamos um novo portal, para que todos 
esses segmentos possam trocar, interagir. 
Um exemplo é a própria logística e a 
ocupação urbana que a feira implica. 
Além das conferências, ela tem, por 
exemplo, uma plataforma de realizações 
de shows, que acontecerão na porta do 
CRAB, na Praça Tiradentes.

ER – Ou seja, a realização do MIDEM 
se insere em uma lógica mais ampla 
do Sebrae Rio em relação à economia 
criativa. 

HM – Com certeza. É um impacto 
múltiplo, que se insere na nossa ideia 
de criar redes, de desenvolver um 
ecossistema, de conectar diferentes áreas 
de atuação. Aumentando a formalização 
e a eficiência de gestão das empresas 
e, ao mesmo tempo, aprofundando a 
complementaridade entre as instituições 
que operam no setor. 

CRAB: prédio na histórica Praça 
Tiradentes, referência para o 
artesanato fluminense, vai abrigar 
feira mundial de música 

Fo
to

:D
iv

ul
ga

çã
o

A importância histórica e estética 
do CRAB foi reconhecida pelo Trip 
Advisor, site que reúne dicas de 
viajantes de todo o mundo
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m dos valores que prezamos 
muito é a alegria produtiva. 
Claro, temos os valores 

típicos, como ética e honestidade. 
Mas a alegria produtiva é especial. 
É um conceito muito apropriado, 
uma vez que congregamos 
pluralmente diversas entidades, 
empresariais, sociais e públicas, 

U com diferentes vocações, desafios 
e histórias. E somente por termos a 
oportunidade de nos reunirmos para 
um bem comum ficamos munidos 
de motivação para promover o 
desenvolvimento.”

A fala entusiasmada é de Adolfo 
Oviedo, da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), e resume de 
forma precisa a transformação 
que o Programa Liderança para o 
Desenvolvimento Regional (LIDER) 
vem provocando na região do 
Médio Paraíba. Desenvolvido pelo 
Sebrae Rio, o projeto foi iniciado 
no f im de 2017 e está prestes a ser 
replicado no Sul Fluminense. 

“

LÍDERES SE 
FAZEM EM CASA

Alexandre Gaspari

Informe Publicitário Sebrae Rio

A premissa do LIDER parece simples: 
reunir agentes dos setores público e 
privado, bem como de organizações 
sociais e da academia, para que 
assumam o papel de liderar projetos 
de desenvolvimento local e regional, 
atuando no planejamento e na 
execução de ações que possibilitem 
atingir esse objetivo. Contudo, se 
o potencial de liderança já existe 
nas pessoas, é preciso identif icá-lo 
e estimulá-lo para que ele se torne 
efetivo e capaz de promover as 
mudanças necessárias. 

Foi essa a tarefa que o Sebrae 
Rio assumiu. Com o programa, 
criou-se um ambiente para debates 
objetivos sobre boas práticas e 
mensuração de resultados. Assim, 
mais que um fórum de discussões, 
o LIDER estimula que os atores 
coloquem a mão na massa, atuando 
de forma a aplicar soluções para 
os problemas comuns encontrados 
na região. Cada um tem seu papel, 
mas, ao mesmo tempo, deixa claro 
que não há hierarquias. Todos os 
participantes têm o mesmo valor.

Um exemplo disso é o cuidado que 
Oviedo tem ao definir sua posição no 
Conselho Gestor do LIDER, formado 
por oito integrantes. Escolhido para 
par ticipar do programa por seu 
trabalho na equipe de inovação, 
tecnologia e engenharia da CSN, 
o executivo deixa claro que ele é o 
“representante” do Conselho. Isso 
porque há um consenso entre os 
agentes em evitar nomenclaturas 
como “presidente”, “diretor” ou 
outras que possam criar uma divisão 
rígida de poderes e atribuições.

“Embora quem par t ic ipe do 
programa tenha sido indicado por 
representar lideranças dentro de 
suas respectivas organizações, a 
atuação no LIDER é marcada por 
ser pessoal, da pessoa física, e 

não jurídica. Essa é uma forma 
de garantir a perpetuidade dos 
membros no projeto, evitando 
substituições que possam causar a 
descontinuidade dos debates e das 
ações”, explica o executivo.

No momento,  o L IDER es tá 
concluindo os planos de ação do 
Planejamento Estratégico 2030, 
desenvolvido pelos 44 integrantes 
do programa. Foram def inidos 
quatro eixos temáticos – tecnologia, 
educação, turismo e mobilidade. 
Cada um deles criou uma agenda 
de trabalho, bem como recebeu 
contribuições de cerca de 30 a 
35 especial is tas nas respec tivas 
áreas. Embora Oviedo reforce que 
os planos têm metas audaciosas, 
ele fr isa que há objetivos a serem 
at ingidos em cur t íssimo prazo, 
como no horizonte de 2020.

Além de serem sustentáveis a longo 
prazo, as propostas devem dar 
ênfase à criação de um ambiente 
de negócios favorável a micros e 
pequenas empresas (MPE).

Vale do Silício

O que di ferencia o L IDER de 
ou t ros  p ro je tos  semelhantes 
é o fato de reunir  demandas 
diferenciadas, mas como um f im 
comum. “Nosso foco não é criar 
uma entidade paralela. Por isso 
reunimos ent idades,  empresas, 
universidades, associações. O que 
queremos é unir  nossas vozes 
num mesmo tom e fazer com que 
essas instituições se movimentem 
num mesmo ritmo. É uma forma 
de estabelecer comunicação de 
maneira mais ágil. Para se ter ideia, 
foi a primeira vez que as cinco 
universidades privadas do Médio 
Paraíba se sentaram numa mesa 
para conversar sobre educação”, 
relata Oviedo.

Não à toa o grupo tem como um 
de seus pr incipais lemas uma 
f rase bastante simples:  fazer 
fazer. Ou seja, que tudo o que 
seja debatido, proposto, aprovado 
e planejado pelo grupo seja feito 
por quem já faz sua parte em prol 
do desenvolvimento. “Parece fácil, 
mas o grande desafio é equalizar os 
anseios e as necessidades em algo 
que seja visível como resultado”, 
reforça o executivo.

Para o LIDER, não basta aprender 
em casa. Tanto assim que, em 
setembro passado, cinco integrantes 
do programa par t ic iparam de 
uma missão ao Vale do Silício, 
na Califórnia. O investimento foi 
bancado pelos próprios membros 
da missão – ao Sebrae Rio coube 
a coordenação e a organização das 
visitas.

“Encont ramos  rep resentantes 
dos setores acadêmico, público e 
privado. Estivemos na Universidade 
de Berkeley,  na Escola de 
Empreendedorismo da instituição. 
Também nos reunimos com 
representantes das prefeituras de 
San Francisco, Menlo Park, onde 
f icam as sedes do Facebook e do 
Google, Freemont, onde se situa a 
Tesla, e San José. Quem nos recebeu 
foram pessoas com cargo equivalente 
ao que no Brasil chamamos de 
secretár io de Desenvolv imento 
Econômico. Todas essas cidades 
têm programas de cidades-irmãs. 
Isso é muito importante para nós, 
porque conseguimos identi f icar 
nelas elementos de produtividade e 
como isso pode ser aplicado numa 
região tão rica como a nossa”, 
conta Oviedo. 

A exper iênc ia  in te rnac ional 
e as discussões que vêm sendo 
realizadas deixaram uma lição para 
os participantes do LIDER. “Temos 
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de pensar globalmente. Tamanho 
não é desculpa para não pensarmos 
de maneira global. O grande desafio 
é não perder esse entusiasmo 
que todos os líderes estão tendo. 
Por isso os planos de ação são 
fundamentais,  com indicadores 
realistas. O que esperamos para 
2030 é que o Médio Paraíba seja 
a região do estado que mais tenha 
se desenvolv ido sustentável e 
economicamente, sendo referência 
mundial”, f inaliza o executivo. 

Histórico

A execução do LIDER começou em 
outubro de 2017. De lá até junho 
deste ano, o Sebrae Rio identif icou 

nos 12 municípios da região do 
Médio Paraíba – Barra do Piraí, 
Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, 
Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, 
Rio Claro, Valença, Vassouras e 
Volta Redonda – pessoas com 
per f il de liderança que poderiam 
assumir o desaf io de pensar o 
desenvolv imento regional.  Se 
os prefeitos eram “candidatos 
naturais”, por terem sido eleitos 
pela maioria dos eleitores de suas 
cidades, era preciso atrair mais 
atores, tanto da sociedade civil 
quanto da iniciativa privada. 

“O Sebrae já desenvolveu várias 
exper iências de promoção do 
desenvolvimento regional. E o que 

observamos é que essa ação tem 
de ser protagonizada pela própria 
sociedade, pelos atores locais, do 
setor público, da sociedade civil 
ou da iniciativa privada. Apenas 
fornecemos as ferramentas. Nossa 
metodologia não ensina liderança 
às pessoas. Elas já são líderes. 
Nosso desafio era delimitar esse 
grupo, já que há muito mais pessoas 
com per f il de liderança do que as 
que integram o projeto,” conta Ana 
Lúcia de Araújo Lima, coordenadora 
do Escr i tór io Regional Médio 
Paraíba do Sebrae Rio.

A formação do grupo se deu por 
indicações, como ocorreu com 
Oviedo. Quando o Sebrae Rio 
identif icava alguém com o per f il 
do projeto e essa pessoa aceitava 
integrá- lo, a inst i tuição pedia 
indicações de outras pessoas com 
per f il similar que agregariam valor 
ao LIDER. Se os nomes recebiam 
duas ou mais indicações, entravam 
no radar da instituição e eram 
convidadas a participar do programa.

“São três públicos: o setor público, 
por meio das prefeituras, os 
empresários e a sociedade civil, 
por meio de associações comerciais, 
sindicatos, instituições de ensino 
e universidades. Nossa função era 
criar um grupo coeso de pessoas 
que eram líderes isoladamente, 
mas que precisavam se conhecer e 
perceberem que juntas poderiam 
fazer muito mais do que de forma 
isolada. Era importante ter uma 
visão do todo, das 12 cidades, a 
f im de formar uma grande rede 
regional”, detalha a coordenadora. 

Com a metodologia, a infraestrutura 
e as ferramentas fornecidas pelo 
Sebrae Rio, o LIDER desenvolveu 
um mapeamento do que se pretende 
para a região em 2030. Para exercer 
a governança dessas ações, o grupo 

FORMAÇÃO DE LÍDERES PÚBLICOS

Outro programa desenvolvido pelo Sebrae com foco em liderança 
é o Lidera Rio – Programa de Desenvolvimento de Líderes Públicos. 
O programa mira em municípios fluminenses com maior densidade 
econômica e busca sensibilizar, engajar e preparar líderes públicos 
locais para formular e implementar políticas públicas que promovam 
o desenvolvimento sustentado. 

A atividade já está prestes a iniciar sua terceira série – cada uma delas for-
mada por oito diferentes cidades. A escolha dos municípios participantes 
da nova etapa deverá ocorrer em novembro.

O Lidera Rio é desenvolvido em parceria com Banco do Brasil, 
Instituto República, voltado à capacitação de gestores públicos, e o 
Centro de Liderança Pública (CLP). Além de capacitação, a iniciativa 
fornece mentoria para a elaboração de ações estratégicas que pro-
movam mudanças no ambiente de negócios das cidades participan-
tes e premia as melhores propostas. 

Foram definidos quatro eixos estratégicos, que, na avaliação do Sebrae, 
causam mais impacto positivo: planejamento urbano para o desenvolvi-
mento; ambiente de negócios; sustentabilidade e resiliência; e diversifica-
ção da matriz econômica.

O trabalho começa com a capacitação dos líderes públicos em sala 
de aula, em apresentações que incluem boas experiências nacionais e 
internacionais. Simultaneamente, há o apoio à elaboração e ao monito-
ramento dos projetos. 

Outro estímulo é a premiação dada aos projetos desenvolvidos no âmbito 
do programa. Além de reconhecer o melhor projeto por município, há 
ainda prêmios para a melhor iniciativa por eixo temático e também o 
melhor projeto final. 

A primeira série começou no ano passado e se estendeu até 2018. Dela 
participaram gestores públicos das cidades de Niterói, São Gonçalo, Nova 
Iguaçu, Friburgo, Maricá, Três Rios, Petrópolis e Mesquita, e o melhor 
projeto final escolhido pelo Sebrae Rio foi dedicado à indústria audiovisual 
e desenvolvido por Niterói. A segunda etapa reuniu Piraí, Volta Redonda, 
Resende, Porto Real, São Pedro da Aldeia, Itaboraí, Duque de Caxias e 
Paty do Alferes, e a premiação está prevista para dezembro.

elegeu coordenadores para cada linha 
de ação e agregou mais pessoas, 
em oficinas específicas, de modo a 
discutir propostas e soluções. 

“É impor tante f r isar que as 
discussões têm o viés na micro 
e pequena empresa. Quando 
pensamos em tecnologia, por 
exemplo, devemos pensar em como 
tornar as MPE mais tecnológicas, 
ou que ferramentas precisamos 
trazer para a região que hoje não 
existe. O mesmo vale para os outros 
três eixos”, diz Ana Lúcia.

Uma característica importante é que 
todas as decisões são tomadas por 
quem participa do grupo. Ana Lúcia 
ressalta que o formato é muito 
aberto e participativo. Ao Sebrae 
Rio cabe apenas a mediação. “Se 
demos a partida, hoje estamos mais 
na posição de apoiadores. Os líderes 
já estão assumindo a coordenação 
e a mediação dos encontros, para 
que sejam os protagonistas do 
processo”, afirma. 

Quanto ao futuro, a coordenadora 
aposta em outros desdobramentos 
a partir desse primeiro movimento. 
Além da ampliação do horizonte de 
planejamento, Ana Lúcia acredita 
que outros eixos temáticos passarão 
a integrar a agenda de ação.

“Nossa expectativa é que o projeto 
perdure por muito tempo. Ou seja, 
quando o LIDER conseguir executar 
o plano 2030, que já estabeleça 
metas para 2040, 2050. Resolvendo 
os problemas desses primeiros quatro 
eixos, esperamos que outras linhas 
sejam trabalhadas. O LIDER tem a 
função de ‘fazer fazer’, como os próprios 
integrantes do grupo estabeleceram. 
Ou seja, fazer com que as instituições 
façam mais e melhor, que as lideranças 
públicas e privadas consigam enxergar 
os temas como prioridades.”

Informe Publicitário Sebrae Rio Informe Publicitário Sebrae Rio

Para Oviedo, o grande mérito do 
LIDER é reunir atores que, mesmo com 
anseios diferentes, possam se unir 
num mesmo ritmo para promover o 
desenvolvimento regional

Fo
to

: C
ar

la
 K

om
or

a



24 25Economia Rio - novembro 2018 novembro 2018 - Economia Rio

FPSO Cidade de Itaguaí, da 
Modec: Vulcano presta serviços 
para plataformas operadas 
pela companhia
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A RETOMADA 
DO PETRÓLEO

edição 2018 da Rio Oil and Gas 
confirmou os novos tempos que 
vêm tomando conta do setor de 

óleo e gás no Brasil. Os leilões de blocos de 
exploração e produção (E&P) promovidos 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) desde 
o ano passado, tanto sob o regime de 
concessão como em partilha da produção 
– dedicado às grandes jazidas do pré-
sal –, impulsionaram a maior feira do 
segmento no país, após uma edição em 
2016 cheia de incertezas. Neste ano, o 
evento recebeu cerca de 40 mil visitantes 
e contou com mais de 400 expositores 
de variados portes, de acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP).

Uma das participantes foi a Metalúrgica 
Vulcano, de Barra Mansa, interior do Estado 
do Rio de Janeiro. A empresa integrou a 
“Ilha Sebrae”, que reuniu 24 expositores, 
entre companhias de pequeno porte de 
diversos segmentos de bens e serviços de 
vários estados do país e representações da 
entidade no Amazonas, Bahia, Rio Grande 
do Norte e Sergipe. 

“Foi nossa segunda participação na Rio Oil 
and Gas. Estivemos em 2016, também em 
parceria com o Sebrae”, conta o gerente 
Comercial da Vulcano, Daniel Fioritto. “A 
feira é uma oportunidade única de ver e 
ser visto, de estar em contato direto com 
as grandes companhias de óleo e gás e se 
mostrar para o mercado. É um momento em 
que se pode saber das grandes empresas o 
que elas precisam, já que esse contato 

A entre grandes e pequenos é mais difícil de 
ocorrer no dia a dia.” 

Além da exposição de produtos, a 
Vulcano também participou da Rodada 
de Negócios promovida pelo Sebrae para 
aproximar micros e pequenas empresas 
(MPE) e grandes players do setor de 
óleo e gás. “Na rodada, conversamos 
com empresas que já compram de nós 
e com companhias que ainda não nos 
conheciam”, explica Fioritto. E esses 
encontros já renderam frutos: a Vulcano 
está atendendo a uma cotação solicitada 
pela construtora Andrade Gutierrez.

“O pessoal da Andrade Gutierrez passou 
no estande querendo falar conosco. E 
na rodada, concretizamos essa solicitação. 
Ou seja, o fomento foi duplo”, detalha o 
executivo. 

De volta ao Comperj

Fundada em 1974 e contando atualmente 
com cerca de 150 trabalhadores, a Vulcano 
tem no setor de óleo e gás uma espécie 
de divisor de águas da companhia. Foi 
esse segmento que motivou a empresa 
a abrir uma filial há seis anos destinada 
prioritariamente a atender pedidos para 
a área. Atualmente, cerca de 80% dos 
contratos da filial se destinam a pedidos 
para o setor de petróleo e gás natural.

“Fomos um dos grandes fornecedores 
para o Comperj, quando as obras ainda 
estavam em andamento. Começamos a 
fornecer para o complexo em 2012, e assim 

ocorreu até 2015. Fornecemos para várias 
unidades, mas o maior dos contratos foi 
para a Unidade de Processamento de Gás 
Natural (UPGN). Agora, com a retomada 
das obras, já estamos conversando com 
os novos responsáveis pelas obras para 
voltar a fornecer.” 

A unidade dedicada a óleo e gás fabrica 
peças sob medida, de acordo com as 
encomendas. Entre elas estão tubulações 
industriais e estruturas metálicas complexas. 
Na filial, há uma equipe, chamada unidade 
offshore, que presta serviços para as 
plataformas de petróleo; a Modec, uma 
das gigantes do setor no segmento de 
construção e operação de plataformas, é a 
principal cliente. 

A crise que se abateu sobre a área a 
partir de 2015 também afetou a Vulcano. 
No entanto, assim como variados players 
do segmento, a empresa vislumbra boas 
perspectivas para o futuro próximo. 

“Passamos por um momento muito ruim, 
a partir do fim de 2014. O mercado todo 
ficou muito deprimido. Mas a partir do 
segundo semestre deste ano notamos 
um aumento significativo nos volumes 
de negócios e de cotações. Os pedidos 
de cotações triplicaram em relação ao 
ano passado. O mercado está voltando a 
acontecer. Acredito que a partir de 2019 o 
movimento deverá ser ainda maior”, avalia 
o gerente comercial.

A empresa agora liga o seu radar para 
se fortalecer em novos segmentos 

Alexandre Gaspari

Informe Publicitário Sebrae Rio
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de fornecimento. Embora já atue em 
manutenção de equipamentos de óleo e 
gás, a Vulcano aposta nessa área para 
ampliar ainda mais seus trabalhos no setor. 

R$ 243 milhões na Rodada de 
Negócios

A experiência da Vulcano reforça a 
importância da Rodada de Negócios para 
MPE. A rodada deste ano, realizada em 
dois dos quatro dias da Rio Oil and Gas, 
reuniu representantes de 33 grandes 
companhias e de mais de 350 micros 
e pequenas empresas. Entre as âncoras 
deste ano estiveram a Nuclep, a Sotreq e 
a Transpetro.

O balanço final foi bastante positivo. Foram 
realizadas nada menos que 647 reuniões. 
Pesquisa feita pelo Sebrae Rio após o 
evento mostra que aproximadamente 92% 
desses encontros foram considerados, 
pelas empresas-âncora, como ótimos ou 
bons para a geração de futuros negócios. 
A expectativa de negócios informada pelos 
participantes foi de R$ 243 milhões para o 
período de 12 meses.

Na avaliação do Sebrae Rio, os resultados 
mostram que o setor voltou a se 
movimentar de uma maneira mais objetiva 
e cada vez mais assertiva, focando na 
geração de Leads qualificados. Isso porque 
a procura, tanto por parte dos fornecedores 
quanto por parte das empresas âncoras 
compradoras, foi maior do que nas edições 
anteriores. Ou seja, mais um bom indicativo 
de retomada do segmento.

Se a Rodada de Negócios já é bastante 
tradicional na Rio Oil and Gas, o Sebrae 
trouxe novidades na edição deste ano. A 
principal delas foi a Rodada de Serviços, 
na qual empreendedores de pequeno porte 
puderam consultar variadas entidades – 
Banco do Brasil, Finep, Apex e Embrapii, 
entre outras – para a promoção de seus 
negócios. “Foi uma oportunidade única para 
as pequenas empresas encontrarem em um 
mesmo local diversos provedores de serviços 

Rodada de Negócios deste ano 
gerou expectativas de negócios 
que chegam a R$ 243 milhões 
em 12 meses

Informe Publicitário Sebrae Rio

de variadas naturezas, como financeira, 
tecnológica  e de exportação, entre outras”, 
avalia Antonio Batista, coordenador de 
Petróleo & Gás do Sebrae Rio.

Outra novidade foi estratégica. A instituição 
participou da edição 2018 integrando oito 
núcleos estaduais e o Sebrae Nacional. 
Além do Rio, estiveram presentes os 
núcleos de Amazonas, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, 
Pernambuco e Alagoas. Juntos, os núcleos 
estaduais e o Sebrae Nacional mobilizaram 
mais de 300 empresários apoiados pela 
entidade para participarem da feira, como 
expositores ou visitantes. 

Em seu estande institucional, o Sebrae 
forneceu informações gerais sobre a 
atuação da entidade no setor de óleo 
e gás, bem como prestou atendimento 
especializado a pequenos empresários 
sobre encadeamento produtivo e 
tecnológico realizado em parceria com 
grandes empresas e sobre as tecnologias 

da indústria 4.0. Simultaneamente, 
promoveu o “Ilha Sebrae”, do qual a 
Vulcano fez parte. 

Micros e pequenas empresas apoiadas pelo 
Sebrae também participaram da Oil & Gas 
TechWeek, considerado o maior evento de 
tecnologia voltada para o setor de petróleo 
e gás realizado no Brasil. Em sua segunda 
edição no país, o encontro contou com 
a participação de cinco MPE apoiadas 
pelo Sebrae, que expuseram tecnologias 
de última geração aplicadas à indústria de 
óleo e gás: BR2w, de Internet das Coisas 
(Iot); Rio Analytics e Intelie, de Bigdata/
Analytics; PHDSoft, de digitalização e 
digital twins; e INTCom, de ERP.

Outra novidade em 2018 foi a exposição 
chamada “Rio Além do Petróleo”. O espaço 
abrigou diversos produtos fabricados por 
micros e pequenas empresas fluminenses 
apoiadas pelo Sebrae Rio das cadeias 
produtivas de alimentos e bebidas, moda 
e acessórios, joias e design. Seu objetivo 

foi divulgar diversos produtos nos quais 
o Rio também tem tradição, competência 
e qualidade, mostrando aos milhares de 
visitantes da Rio Oil and Gas que o estado 
não é feito somente da indústria de óleo 
e gás.

Reiterando a percepção de Fioritto, o 
coordenador de óleo e gás do Sebrae Rio 
também acredita que o ano de 2018 marca 
uma nova etapa, mais positiva, para o 
setor. “Estamos muito otimistas. O setor 
inicia um novo ciclo no Brasil. As empresas 
estão muito mais preparadas, e o Sebrae 
está muito mais qualificado para ser o 
articulador entre as grandes companhias 
demandantes de bens e serviços, sejam 
operadoras ou epecistas, e as pequenas 
empresas fornecedoras. Nossa expectativa, 
portanto, é muito grande, não somente 
para posicionar o Sebrae como um player 
ativo e atuante no setor de petróleo e 
gás, mas também porque as pequenas 
empresas vão poder identificar muitas 
oportunidades”, diz Batista.
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m meio às turbulências 
econômicas dos últimos anos, 
o Rio de Janeiro se torna 

protagonista de um novo movimento 
centrado em empresas de pequeno 
porte que crescem aceleradamente, 
com fortes investimentos e geração de 
empregos. São as chamadas scale ups.

Mas o que une essas empresas, 
exatamente? E por que o Rio avança 
– e pode avançar muito mais – nesse 
mercado? 

Para abordar o tema, a ECONOMIA 
RIO conversou com Debora Finamore, 
coordenadora de Economia Urbana 
do Sebrae Rio. A instituição foi a 
maior responsável pela introdução do 
conceito no estado e desenvolveu o 
programa Scale Up Rio, uma estrutura 
de apoio que hoje se destaca em 
termos nacionais e internacionais.

Economia Rio – Você poderia definir 
o que são as scale ups?

Debora Finamore – Embora essas 
empresas tenham uma série de 
características, o fator essencial que as 
une é terem apresentado crescimento 
de 20% ao ano nos últimos três anos, 
mas ainda se enquadrarem como 
empresas de pequeno porte.

ER – Há um recorte setorial?

DF – Não. O Scale Up Rio abarca desde 
empresas de big data a cervejarias e 
prestadores de serviços. São negócios 
que muitas vezes fazem parte do nosso 
cotidiano, que o consumidor conhece, 
mas não tem ideia do quanto impactam 
a economia.

ER – Você poderia dar um exemplo 
desse impacto?

DF – Fizemos um estudo em 2016 
que mostrou que 1% das empresas 
do Rio de Janeiro, algo em torno de 5 

E mil companhias, tem as características 
de scale ups. Pois bem. Esse 1% 
representava cerca de 50% dos novos 
empregos gerados. Se formos olhar 
apenas para as atendidas pelo Scale Up 
Rio, os dados também impressionam. 
Estamos falando de um grupo de 
aproximadamente 40 empresas, das 
quais temos os números fechados, 
que geraram, no ano passado, 663 
empregos. E, de lá para cá, já investiram 
R$ 18 milhões, diretamente, para 
expandir ou estruturar sua atuação. 
Isso sem falar na cadeia produtiva e na 
circulação de recursos que alimentam, 
que vai muito além.

ER – Quantas empresas já passaram 
pelo Scale Up Rio?

DF – Montamos o primeiro grupo com 
25 empresas em 2016, depois mais 
25, em 2017 – um total de 50. Agora 
estamos preparando uma nova seleção. 
No entanto, um dos fatores mais 
importantes e inovadores do programa, 
segundo os próprios empreendedores, 
é que ele é contínuo. É um acelerador 
de crescimento, mas também uma 
plataforma de negócios, visando à 
sustentabilidade no longo prazo.

ER – Você citou dois fatores decisivos 
e muito debatidos na economia 
brasileira atualmente: aceleração e 
sustentabilidade. Como esses dois 
objetivos se articulam nas scale ups?

DF – Fazem parte de um mesmo 
processo. No programa, a gente 
não aposta em um crescimento que 
se esgote ali na frente. O maior 
objetivo é criar um ecossistema 
que, independentemente do Sebrae, 
entenda, acolha e estimule as scale 
ups. Com essa premissa, durante as 
etapas de aceleração, realizamos uma 
diversa gama de ações, de modo que 
cada scale up entenda onde está na 
cadeia em que atua. Ou seja, entender 
quais são os stakeholders, os parceiros 

em potencial e os maiores desafios 
para continuar crescendo, assim como 
enfrentá-los sem perder fôlego.

ER – Como são desenvolvidas essas 
ações? E de que forma essa troca, tanto 
entre os empreendedores quanto entre 
eles e os mentores, gera resultados de 
gestão?

DF – Temos, por exemplo, o Scalerator, 
que é implementado em parceria com 
a Babson College, uma instituição 
internacional que tem conhecimento 
profundo nesse campo. O Scalerator 
consiste em uma série de workshops com 
objetivos muito práticos, de aumentar 
vendas e montar toda a estrutura 
na gestão do negócio para manter o 
crescimento. São sete workshops e, 
entre eles, realizamos seis “challenges”, 
nos quais as empresas apresentam novos 
alinhamentos de gestão a partir do 
que vai sendo discutido. Paralelamente, 
os empreendedores se encontram em 
reuniões menores, de três ou quatro 
participantes, para trocarem avaliações 
e se prepararem. Quer dizer, crescem e 
aprendem juntos.

Ainda temos mentorias e consultorias 
sobre temas específicos de cada 
negócio – digamos, gestão financeira 
ou de pessoal – e uma ferramenta 
que chamamos de Radar Scale Up. Por 
meio dessa ferramenta, cada empresa 
tem um padrinho, um especialista, que 
a acompanha permanentemente, com 
reuniões mensais, nas quais identifica 
as metas que estão sendo alcançadas 
e define um plano de ação para as que 
não estão.

Para citar um dado específico que 
mostra os resultados: as empresas que 
entraram no programa não apenas 
mantiveram a taxa de crescimento 
anterior, o que em si já envolve um 
enorme esforço de organização, como 
ainda a ampliaram, em média, em 
25% a 30%.

SCALE UP
As empresas que crescem aceleradamente e 
movimentam a economia do Rio de Janeiro 
em direção ao futuro

João Estrella de Bettencourt

Informe Publicitário Sebrae Rio
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Cleber Assumpção é CEO da Triad, empresa 
de informação e tecnologia voltada para o 
setor de combustíveis. A Triad tornou-se 
um player essencial no setor e fonte de 
informações para os principais veículos 
de comunicação, na área econômica. 
A empresa teve papel importante no 
programa Scale Up Rio.

Economia Rio – A Triad foi uma das 
participantes do programa que obteve os 
melhores resultados. De que forma se 
construiu essa história de crescimento?

Cleber Assumpção – A gente nasceu com 
o objetivo de ser um provedor de insights que 
geram resultados acima das expectativas. O 
primeiro deles aconteceu há cinco anos. 
Diante da necessidade de uma distribuidora 
de combustíveis, a Triad desenvolveu um 
sistema inovador de mapeamento de preços, 
que fornecia dados com rapidez acima da que 
existia no mercado. Tivemos oportunidade 
porque a empresa não tinha uma solução 
adequada e pediram para pensarmos fora 
da caixa. A partir daí, passamos a atender 
a uma distribuidora, depois à segunda e 
à terceira. Por muito tempo atendemos 
somente distribuidoras, e agora estamos em 
um plano de expansão.

ER – Qual é o diferencial da Triad? A 
tecnologia é um fator decisivo?

CA – Tecnologia é meio. A grande 
dificuldade é estruturar uma equipe para 
cobrir um país continental, de forma que, 
no fim do dia, você tenha uma coleta 
expressiva de informações, com imagem 
panorâmica dos postos e do placar de preços 
na bomba, data, hora e geolocalização, para 
comprovar que o levantamento é acurado. 
Esse é o nosso know-how.

ER – E como isso se reverte em valor para 
o mercado?

CA –  Tem um exemplo que me parece 
emblemático. No fim de maio, o país parou 

com a greve dos caminhoneiros. Todos os 
setores da economia foram afetados. Um 
dos fatores centrais era entender a política 
de preços dos combustíveis e, sobretudo, 
como ela se refletia no que era cobrado na 
ponta da cadeia, em todo o Brasil. Ninguém 
tinha o volume e a capacidade de processar 
essas informações no nível da Triad. No 
momento em que o governo determinou a 
redução de R$ 0,46 do preço nas bombas, 
éramos os únicos que podíamos apontar se 
esse repasse acontecia ou não. Nenhuma 
outra instituição, pública ou privada, tinha 
esses dados disponíveis nacionalmente.

ER – Levando em conta esse know-how, 
participar do Scale Up Rio teve um efeito 
significativo?

CA – Um efeito enorme. O Sebrae trouxe a 
proposta de um ecossistema de negócios, 
um sentimento de pertencimento. No 
momento em que todos estão direcionados 
para o mesmo lugar, para uma visão 
única, você abre um potencial absurdo de 
energia, de ação.

ER – O que significa fazer parte desse 
“ecossistema” do Scale Up Rio?

CA – É um processo de aprendizado. São 
diversos empreendedores, com os mesmos 
tipos de desafios. Compartilhamos uma 
intensa troca de experiências, e também de 

inquietudes. Minhas dores eram as dores de 
outros que tinham mais ou menos o mesmo 
tempo de empresa e faturamentos similares. 
Alguns que já tinham resolvido problemas 
que os outros traziam. Junto a esse 
ambiente, tivemos acesso a um manancial 
de conhecimento, com as mentorias e a 
parceria com a Babson College, a maior 
escola de empreendedorismo do mundo.

ER – Como essa experiência afetou a 
estratégia e a tomada de decisões da 
empresa?

CA – Você passa a ter uma outra dimensão 
do seu papel e do seu peso dentro de 
um contexto econômico. Também 
alteramos decisivamente a administração. 
Terceirizamos processos do dia a dia, e 
deixei de fazer tudo que não era o meu core 
business. Assim, pude direcionar minha 
energia para o que realmente agregava 
valor à Triad.

Por outro lado, estamos criando novos 
produtos, atendendo outras partes da 
cadeia além das distribuidoras e, ainda, 
entrando em outros setores. Estamos 
fazendo um grupo de trabalho bem 
bacana com a AgeRio [Agência Estadual 
de Fomento] dentro do Scale Up Rio, para 
criar lá um olhar para essas empresas. 
Vamos buscar, no futuro, um rate de crédito 
específico com a agência.

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS E INQUIETUDES
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A SUSTENTÁVEL 
BELEZA DA MODA

or trás de uma peça de roupa 
há muito mais que cores, 
cortes e estilos. Há uma cadeia 

produtiva que mobiliza diversas 
empresas e pessoas, desde a produção 
da matéria-prima, passando pelo 
desenvolvimento dos produtos até sua 
fabricação e distribuição. E hoje, ao 
olhar para a vitrine, os consumidores 
têm um interesse cada vez maior em 
saber o que aconteceu até aquela peça 
estar ali. O respeito ao meio ambiente 
e ao desenvolvimento social vem se 
tornando um diferencial marcante no 

P
Alexandre Gaspari

processo de decisão de compra dos 
clientes.

Essa demanda move a indústria da 
moda sustentável: a preocupação em 
mostrar a história que está oculta em 
cada peça de roupa. Contudo, mais do 
que apenas registrar o que acontece, a 
moda sustentável atua para modificar 
os padrões tradicionais da cadeia 
produtiva do segmento. Assim, em 
vez de matérias-primas mais baratas, 
busca-se utilizar materiais orgânicos 
e com menor impacto ambiental. No 

lugar da mão de obra de menor custo, 
e dispersa, há o desenvolvimento de 
recursos humanos locais, valorizados 
econômica e socialmente. Os resíduos, 
antes descartados, viram novos 
produtos. E os fornecedores também 
têm de assumir o compromisso de 
bem-estar ambiental e social.

No Rio de Janeiro, um exemplo de 
grife com viés de sustentabilidade é 
a Mescla. A marca participou da 6ª 
edição do Veste Rio, um dos principais 
eventos de moda do estado, realizado 
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em meados de outubro, nos armazéns 
1, 2 e 3 do Píer Mauá, na Zona 
Portuária. O Veste Rio reuniu salão 
de negócios, ciclo de palestras sobre 
moda e um outlet para os visitantes.

A Mescla é uma das oito grifes 
de atacado que integrou o espaço 
“Sebrae Moda Sustentável” no Veste 
Rio – junto com Julia Loha Sportswear, 
Sophos Rio, Bossapack, Etc Carioca, 
Bunker, Grimmer e Arrisco Brand. Essa 
participação é resultado do edital 
de Moda Sustentável lançado pelo 
Sebrae Rio em junho de 2017, que 
selecionou 40 pequenos negócios de 
moda para promover o aumento de 
sua competitividade e inovação. A 
conclusão desse edital está prevista 
para novembro, mas um novo processo 
seletivo deverá ser lançado logo depois 
para capacitar outras 40 pequenas 
empresas a partir de 2019.

Criações customizadas

A história da Mescla começa em 
2012, após as experiências de Lucas 
Arcoverde, fundador e designer da 
grife, em marcas renomadas de moda 
feminina. A insatisfação do designer 
com o excesso de valorização da 
estética em detrimento do conceito 
das coleções o levou a investir em uma 
nova proposta: 

“A Mescla nasce inicialmente para 
contar a história do produto. A ideia era 
criar peças que tivessem uma cultura 
por trás deles, além de sua estética. 
Durante a pesquisa de logística de 
produção e matéria-prima, optei por 
seguir de maneira sustentável. Esse 
levantamento da cadeia produtiva 
me impactou, mostrando quantas 
pessoas estão envolvidas no processo 
de produção da moda, mesmo em 
marcas pequenas.” 

A grife usa exclusivamente matéria-
prima orgânica e reciclada para a 

fabricação de seus produtos. A mão 
de obra é local – a empresa é sediada 
em São Cristóvão, Zona Norte do 
Rio de Janeiro, um conhecido polo 
de moda do Estado. Além de vendas 
on-line, a Mescla atua com uma 
vertente de atacado que aposta não 
apenas em lojas multimarcas, como 
também em lojas que não são do 
setor de moda, mas que conversam 
com o público-alvo da marca. Isso 
motiva, inclusive, a criação de 
coleções exclusivas em parceria com 
esses distribuidores que focam na 
venda de produtos sustentáveis.

A expectativa para o futuro é positiva. 
“O mercado de moda sustentável 
está em alta. Quando surgimos, esse 
conceito era muito pouco falado. Por 
isso, queremos aproveitar essa alta 
tendência da sustentabilidade para 
alavancar a marca no mercado. Rio de 

Janeiro e São Paulo são hoje os dois 
grandes polos de expansão da moda 
sustentável no país. O Rio está se 
fortalecendo muito”, avalia Arcoverde.

Para quem vê na sustentabilidade 
uma boa oportunidade de negócio, 
o designer da Mescla chama a 
atenção para alguns cuidados a serem 
observados, a fim de evitar que o 
conceito se perca em modismos.

“O mais perigoso é a onda, a tendência. 
Há marcas que querem fazer parte 
disso, mas não estudam o real impacto 
da produção que estão criando. Eu, por 
exemplo, não digo que a Mescla é uma 
marca ‘sustentável’, mas sim que é uma 
marca que desenvolve seus produtos de 
forma consciente, que busca o menor 
impacto possível para fortalecer a 
cadeia produtiva, os funcionários, quem 
está por trás, e aproximar essa cadeia 

Arcoverde, da Mescla: marca atua 
no atacado com lojas que não têm 
foco na moda, mas apostam em 
produtos sustentáveis

Fo
to

: R
os

sa
na

 F
ra

ga
 / 

Se
br

ae
 R

io



34 35Economia Rio - novembro 2018 novembro 2018 - Economia Rio

Informe Publicitário Sebrae Rio

do consumidor, para que ele entenda o 
custo real do produto que está ali. Não 
basta focar apenas no lado ambiental, 
ou no lado social. A sustentabilidade 
só se dá quando se observam os 
pilares econômico, ambiental e social. 
E atualmente há uma tendência de se 
considerar cada vez mais os aspectos 
culturais”, conclui Arcoverde.

Novo edital sai em 2019

O edital de Moda Sustentável 
selecionou 40 empresas de micro e 
pequeno portes do segmento para 
serem atendidas e orientadas pelo 
Sebrae Rio, por um período de 15 
meses. Participando de capacitações, 
planejamento estratégico, palestras, 
cursos, feiras e eventos, os empresários 
tiveram acesso a boas práticas de 
gestão, que priorizem a alta 
qualidade dos produtos; otimização 
de processos e uso de recursos; e 

desenvolvimento de relações 
sustentáveis e o posicionamento das 
marcas, contribuindo, assim, para o 
seu crescimento nos mercados nacional 
e internacional. 

“É um setor que não pode ser deixado 
de lado. Há cada vez mais marcas 
que surgem com um propósito de 
sustentabilidade no país. No Rio, 
esse movimento é ainda mais forte. 
Queríamos nos comunicar com 
essas marcas para apoiá-las com 
gestão, planejamento de coleção e, 
enfim, uma série de aspectos para 
tornar esses negócios melhores e 
mais competitivos”, explica Fabiana 
Pereira Leite, coordenadora de Moda 
do Sebrae Rio.

Fabiana aponta algumas peculiaridades 
do segmento em comparação com o 
setor de moda tradicional. Uma delas 
é o perfil mais colaborativo das marcas 

de moda sustentável. “Os empresários 
desse segmento pensam muito no 
conjunto, no grupo. Há muita troca 
entre eles. Além disso, há uma grande 
preocupação com o tipo de moda que 
está sendo feita e como ela impacta o 
mundo em que eles vivem. São pessoas 
muito jovens, e em sua maioria, 
mulheres, que representam cerca de 
70% do nosso público. São pessoas 
que compartilham fornecedores e 
informações, prática que é mais difícil 
de ocorrer no segmento de moda 
tradicional”, detalha. 

No momento, o Sebrae Rio está 
coletando os dados e totalizando os 
resultados dessa primeira experiência, 
e já prepara o próximo edital, a ser 
lançado em 2019. E não há dúvida de 
que o processo seletivo futuro será 
um sucesso. Afinal, de acordo com 
Fabiana, a primeira seleção recebeu 
nada menos que 200 inscritos.

Espaço Sebrae Moda Sustentável na 
sexta edição do Veste Rio: primeiro 
edital lançado pelo Sebrae Rio 
para capacitação de empresas do 
segmento atraiu 200 interessados
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TEMOS O PRAZER DE ANUNCIAR 
O NOVO PARCEIRO ACADÊMICO 
DO HUB ECONOMIA RIO
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