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PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR
Criado com o objetivo de reconhecer os gestores municipais 
que incluem o desenvolvimento de pequenos negócios como 
prioridade na sua administração, a partir de projetos 
implantados com ações que contribuem para o crescimento 
econômico e social de seus municípios.
O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, foi o primeiro 
vencedor da etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor, edição 2003 com premiação em 2004.

“... estávamos todos envolvidos, foi quando fomos 
finalistas do Prêmio Nacional da Qualidade, foi 
assim bastante marcante... eu fui convidada por 
essa equipe para estar em São Paulo... foi a 
diretoria, alguns colaboradores .... um momento 
bacana, bastante emocionante quando a gente 
recebeu o prêmio como finalista PNQ.” 
Jandira Amorim 

PNQ (PRÊMIO NACIONAL 
DA QUALIDADE)

O SEBRAE/MS adotou os critérios 
do Prêmio Nacional da Qualidade 

(PNQ) visando a melhoria contínua, 
consolidando assim o Sistema de 

Gestão para a Excelência.

BRASIL
EMPREENDEDOR
PARA ÍNDIOS

ENTREGA
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“Eu me lembro de um evento de integração, foi uma 
coisa gratificante... tinha que fazer várias dinâmicas... 
passar por uma corda... exercitar o companheirismo, 
planejamento, um ajudar o outro... confiança na equipe. 
Os primeiros passaram e a coisa começou a ficar difícil... 
pessoas apreensivas ... as maiores tinham que ser 
levantadas pela equipe e passar...e isso me marcou.”  
Regina Thompson

 Finalistas do Prêmio Nacional 
de Qualidade 2002

Finalistas do Prêmio Nacional
de Qualidade 2003
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“... voltei a esta casa e foi um detalhe marcante 
porque eu nunca tive... em toda minha vida 
pensei ser diretor... mas por força do destino... 
no primeiro estágio que estive aqui no Sebrae, 
quando eu tinha uma visão muito mais forte da 
academia... da teoria, do livro... não tinha essa 
dimensão, eu aprendi muito com cada um... 
talvez muitas coisas que a universidade nunca vai 
ensinar. É realmente a diferença de vida.” 
Tito Estanqueiro

DESAFIO SEBRAE
Competição nacional que estimula atitudes 
empreendedoras e prepara para os desafios do 
mercado, por meio da capacitação, aprimoramento 
e desenvolvimento de habilidades corporativas. 
A primeira equipe vencedora da etapa nacional, foi 
de Campo Grande, equipe Amigos do Gaúcho.

MERCADO
SOLIDÁRIO
Comunidades e grupos 
produtivos tiveram a 
oportunidade de expor e 
comercializar seus produtos, 
participar de palestras e 
ainda acompanhar 
apresentações culturais. 

DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (DLIS)
- Desperta e incentiva o empreendedorismo;
- Apoia e expande micro e pequenos empreendimentos individuais e 
  coletivos já existentes;
- Indica novas oportunidades de negócio;
- Cria ambientes favoráveis na criação de novos empreendimentos que 
  gerem empregos ou ocupações produtivas, renda e riqueza para as 
  populações de localidades com baixos índices de desenvolvimento.

NASCER BEM
Destinado a quem quer abrir 

uma empresa ou já possui 
um negócio com até dois 

anos de existência com 
orientações que viabilizem 

sua ideia de negócio, com o 
acompanhamento técnico 

durante dois anos. 

MS FAZ TECNOLOGIA
Realizado de 2002 a 2005, foi 
idealizado para atender às demandas 
de interação dos atores das cadeias 
produtivas setoriais e Arranjos 
Produtivos Locais – APL para, em 
conjunto, identificarem necessidades 
de conhecimento e inovação para o 
seu fortalecimento no mercado.
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“... em 2005, eu estava grávida do meu filho de número 3, o Samuel. O contrato 
de aluguel com a Associação Comercial ia se romper... estava procurando um 
local para o Posto Avançado de Ponta Porã... meu esposo já residia em Campo 
Grande... eu vim para um treinamento e encontrei a Roseane... eu disse, quero 
residir em Campo Grande quando a empresa que eu trabalho me transferir... 
o Sebrae de Ponta Porã fechou e aí eu vim para a sede.” 
Andréa Fialho
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PRÊMIO SEBRAE
MULHER DE 
NEGÓCIOS
Reconhece e premia 
as melhores iniciativas 
do público feminino no 
empreendedorismo 
brasileiro. 

GEONEGÓCIOS
Ferramenta que oferece ao empreendedor 
um mapeamento do perfil comercial e 
socioeconômico dos moradores da região 
onde ele já tem ou pretende instalar seu 
estabelecimento.

PRÊMIO GEOR
Criado para premiar os gestores de 
projeto que utilizassem o sistema de 
Gestão Estratégica Orientada para 
Resultados (GEOR), alimentando-o 
com informações e acompanhando 
suas ações.

INAUGURAÇÃO 
SEDE REGIONAL NORTE
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TERRITÓRIOS DA 
CIDADANIA
Estimula o 
empreendedorismo e 
contribui com a inclusão 
produtiva na área urbana 
e rural nas regiões com 
grande concentração de 
agricultores familiares e 
empresas optantes pelo 
Simples Nacional.

TURISMO SEM 
FRONTEIRA 
BRASIL PARAGUAI
O turismo sem fronteira é 
um importante elo para 
consolidação da identi-
dade das comunidades 
da fronteira, um impor-
tante impulso para o de-
senvolvimento do territó-
rio,  por sua personalida-
de, sua capacidade de 
produzir, suas formas de 
construir, sua arquitetura, 
suas tradições, música, 
folclore, sua forma de 
aglutinar-se em torno de 
ideias e criação de uma 
estrutura.

“Eu fui contratado pela dona Ivone 
para trabalhar no Balcão... na resposta 
técnica. A gente tinha que ler muito e 
buscar informação para o cliente... eu 
vislumbrei, em uma reportagem, um 
sistema geo referenciado... que estava 
chegando ao Brasil. A gerente era a 
Maristela... ela deu todo apoio e com a 
ajuda dos outros colegas da área... 
Fábio e André da informática... isso 
acabou virando o Geonegócio.”
Marcus Rodrigo

CONVITE PARA 
INAUGURAÇÃO DO POSTO 
DO SEBRAE EM BONITO



“... a gente foi participar do Dia da Pequena Empresa... 
minha filha era bebê... era para Corumbá ... a cidade mais 
longe... e aí fui apreensiva... foi bacana o evento, a palestra 
à noite, no outro dia .... louca para chegar em casa... o 
pessoal resolveu, vamos pela estrada parque, aí começou 
a discussão... no meio do caminho os índios tinham 
bloqueado. Nossa! que desespero. O pessoal tremia, 
eu estava quase chorando...” 
Janaína Pereira
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LANÇAMENTO 
ATENDIMENTO 7.8
O Sebrae/MS levou 
atendimento a 78 
municípios do MS através 
do projeto 32 horas (8 
horas por dia nos 
escritórios e 24 horas na 
internet).

LANÇAMENTO E CAPACITAÇÃO
AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO (ALI)

Com o objetivo de promover a prática continuada 
de ações de inovação nas empresas de pequeno 

porte, por meio de orientação proativa e 
personalizada feita por agentes bolsistas do 

CNPq.

PALESTRA APRENDER 
PARA CRESCER EM 
CORUMBÁ
Palestras para jovens da região 
sobre temas como 
empreendedorismo, marketing, 
gestão, turismo, políticas 
públicas, tecnologia e inovação.

IMPLANTAÇÃO DO 
GEDOC
Reduziu o custo com 
impressões, agilizou o 
trâmite de documentos, 
facilitou despachos e o 
acesso fora do Sebrae/MS.
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LANÇAMENTO E CAPACITAÇÃO
AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO (ALI)

Com o objetivo de promover a prática continuada 
de ações de inovação nas empresas de pequeno 

porte, por meio de orientação proativa e 
personalizada feita por agentes bolsistas do 

... a gente foi participar do Dia da Pequena Empresa... 
minha filha era bebê... era para Corumbá ... a cidade mais 
longe... e aí fui apreensiva... foi bacana o evento, a palestra 
à noite, no outro dia .... louca para chegar em casa... o 
pessoal resolveu, vamos pela estrada parque, aí começou 
a discussão... no meio do caminho os índios tinham 
bloqueado. Nossa! que desespero. O pessoal tremia, 
eu estava quase chorando...



“... sempre me impactou muito foi o Sebrae partir para sua 
principal missão ... ir até o cliente,  então um dos projetos que me 
marcaram foi o Rota do Saber, começou como Sebrae Itinerante e 
depois  virou Rota do Saber, ... um dia de atendimento no interior e 
na periferia de Campo Grande ... e eu tive o privilégio de participar 
de todos no interior.” 
Gutemberg de Oliveira

2009
MS

SEM
FRONTEIRAS

CRIE MS
Para superar a crise 
econômica no final de 2008 
e 2009, foram promovidas 
em todo o Estado ações de 
capacitação, palestras, 
consultorias em gestão 
financeira, diagnósticos e 
aconselhamento 
empresarial.

ROTA DO SABER
Ofereceu às 
comunidades de 
bairros na capital e do 
interior do Estado 
várias oportunidades, 
melhorando o 
desenvolvimento de 
pequenos 
empreendimentos do 
Estado.

PRODUÇÃO 
AGROECOLÓGICA 
INTEGRADA SUSTENTÁVEL 
(PAIS)
Projeto que trata de uma nova 
alternativa de trabalho e renda para a 
Agricultura Familiar, podendo ser 
usado por todos os produtores rurais 
que queiram melhorar a qualidade de 
produção. 

ASSINATURA
LEI GERAL

Estabelece normas gerais 
relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às 

Microempresas (ME) e às 
Empresas de Pequeno 

Porte (EPP).
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O projeto promove o desenvolvimento econômico, sustentável e 
integrado dos territórios fronteiriços selecionados do Brasil com Bolívia 
e Paraguai, aproveitando ambiência da faixa de fronteira como 
oportunidade de expansão produtiva e fortalecimento institucional.



“Eu trabalhei no Sebrae de 81 a 82... 
retornei em 89. Uma das histórias que me 
marcou foi o projeto Rota da Monções... 
era a rota dos Bandeirantes... veio gente do 
Sebrae Nacional... foi de Camapuã a Coxim 
de barco... tínhamos que desembarcar... na 
cachoeira... aí a Nilma foi passar... o barco 
virou , ela estava com colete, o povo pulou 
na água para resgatar... tranquilo... a 
máquina fotográfica que era da filha dela tá 
lá até hoje.” 
Aroldo de Almeida

“Fizemos uma missão técnica para o Paraná com uma 
turma de suinocultores de São Gabriel do Oeste e 
Camapuã... só homem dentro do ônibus e uma mulher... 
foi muito bacana. O legal é que hoje a gente vê o fruto disso, 
esse grupo de produtores hoje é a cooperativa de 
São Gabriel... foi um trabalho pioneiro e que deu certo.” 
Luiz Ishikawa
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EUROPA DAS TRADIÇÕES UMA VISÃO TRANSATLÂNTICA - 
PROJETO FAZENDAS DO BRASIL O Sebrae/MS realizou visitas na 
região do Alentejo, Portugal, que desenvolvia o projeto Europa das 
Tradições uma Visão Transatlântica. Do outro lado do oceano havia o 
Projeto Fazendas do Brasil, que se integrava ao projeto da Europa. 
Ambos tinham o objetivo de acessar mercados diferenciados.

ROTA DAS MONÇÕES
Realizou a qualificação de diversas 
empresas da cadeia produtiva do turismo 
nos municípios de Camapuã, Rio Verde de 
MT e Coxim, e lançou o roteiro turístico para 
promover negócios e divulgar parte da 
história do desenvolvimento do Brasil.

MISSÃO INTERNACIONAL (CHINA)
Missão do Governo do Estado e empresas 
parceiras em busca de investimento para o MS.
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INCUBADORAS
Instituições que auxiliam, 

por meio de suporte 
técnico, gerencial e 

formação complementar, 
micro e pequenas 

empresas nascentes e em 
operação que buscam a 

modernização de suas 
atividades para 

transformar ideias em 
produtos, processos e 

serviços.

DEKASSEGUI
Criado para orientar os descendentes de japoneses que voltam do Japão 
dispostos a investir o que economizaram em negócios no Estado. 


