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02/07/2015 

Feira de negócios » 

Fenearte começa hoje com 75% de artesãos de Pernambuco, recorde na história do evento 

Sebrae levará à Fenearte o Armazém de Artesanato, onde serão expostas peças de 40 grupos produtivos da Região Metropolitana 

ao Sertão 

 

Encontro de artesãos se estende até o dia 12 deste mês, no Centro de Convenções. 

A 16ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que começa hoje no Centro de Convenções de Pernambuco, 

dará destaque absoluto para a produção do estado. Além do recorde de prefeituras locais na feira, com 76 estandes, nesta edição, 

Pernambuco terá a maior fatia de participação em toda a história do evento: 75% dos cinco mil artesãos presentes sendo oriundos 

do estado.  

 

Além disso, pela primeira vez, o Sebrae levará à Fenearte o Armazém de Artesanato, espaço com 210 metros quadrados, do lado 

externo do pavilhão, onde serão expostas peças de 40 grupos produtivos da Região Metropolitana ao Sertão. 

 

“Em anos anteriores, trabalhamos com um espaço que tinha peças de todo o Brasil, selecionadas numa premiação. Nesta edição, 

porém, a prioridade é a produção pernambucana”, explica Graça Bezerra, gestora de Artesanato e Turismo do Sebrae. Segundo 

ela, o local terá produtos exclusivos de cerâmica, cestaria, fibra de bananeira, madeira, papel marche, renda, crochê, biscuit, 

barro, ferro, fio de cobre, fuxico e pedra. “São peças artesanais decorativas e utilitárias. E todas passaram pela curadoria do 

Sebrae”, reforça Graça. 

 

Para Thiago Angêlo, coordenador do evento, outro ponto forte deste ano serão as palestras e cursos gratuitos que estão sendo 

oferecidos ao público. “Teremos palestras sobre arquitetura e desing no Espaço Janete Costa, que serão ministradas por Renata 

Mellão, diretora da Casa Museu do Objeto Brasileiro, e Adélia Borges, curadora e professora de história do design.”  

 

As palestras ocorrem amanhã e sábado, respectivamente, às 17h. E, os interessados em aprender técnicas artesanais poderão 

participar também de seis oficinas gratuitas oferecidas diariamente com os temas de Xilogravura, Tapeçaria, Pirogravura, 

brinquedos populares, trabalhos manuais e instrumentos musicais. Também participam da feira artesãos de 51 países. 

 



Serviço 

 

XVI Fenearte 

Local: Centro de Convenções de Pernambuco 

Datas: De 2 a 12 de julho 

Horário: De segunda-feira à sexta-feira, das 14h às 22h. No sábado e domingo, das 10h às 22h 

Entrada: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) durante a semana e R$ 6 (meia) e R$ 10 (inteira) 

Apoio: vans gratuitas sairão do estacionamento do Shopping Tacaruna para Centro de Convenções e vice-versa, com intervalos de 

15 minutos durante todo o evento. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/07/02/internas_economia,584305/fenearte-comeca-hoje-

com-75-de-artesaos-de-pernambuco-recorde-na-historia-do-evento.shtml 

 

 

Recife, 02 de julho de 2015 | terça-feira 

 

 

Festa do artesanato dá a largada  

EVENTO 16ª Fenearte começa hoje e vai até o dia 12/7 no Cecon, com a estimativa de movimentar R$ 40 milhões em vendas  

Será aberta hoje, às 14h, no Centro de Convenções de Pernambuco, a 16ª Fenearte, Feira Nacional de Negócios do Artesanato. A 

expectativa é que nesta edição o evento movimente R$ 40 milhões em negócios, mesma marca registrada no ano passado. Até o 

próximo dia 12, quando a feira chega ao fim, cerca de 320 mil pessoas devem visitar os cinco mil expositores de cidades 

pernambucanas e de todos os Estados brasileiros, além de 51 países. A manutenção da projeção de geração de negócios no 

mesmo patamar do ano anterior se deve a um cenário específico. As vendas do ano passado foram prejudicadas pela coincidência 

de datas com a Copa do Mundo  o que acabou criando uma concorrência de público. Com o desaquecimento da economia em 

2015 e consumidores mais contidos, a expectativa é de que não haja variação. Para animar os compradores, este ano a Fenearte 

traz mais representantes de cidades pernambucanas e países inéditos: Coreia do Sul, Estados Unidos, Fiji, Inglaterra, Kuwait, 

Somália e Tanzânia. São 800 espaços destinados para estandes, galerias, salas para oficinas e palestras e desfiles. Um desses 

espaços recebe de hoje a sábado a Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae, que, sozinha, deve gerar R$ 5 milhões em 

negócios pelos próximos doze meses. A ação tem como objetivo aproximar os artesãos de 26 lojistas selecionados de outros 

Estados e países. Durante todos os dias da Fenearte, a instituição ainda promove o Armazém Sebrae, uma loja modelo com 

produtos confeccionados por pequenos e micro empresários durante projetos realizados no Estado. Como já é tradição, a entrada 

dos 29 mil metros quadrados onde a feira está montada vai receber o "tapete vermelho", com 51 expositores pernambucanos 

escolhidos como destaques. Ainda foi reservado um espaço para destacar a obra dos homenageados desta edição, o ceramista 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/07/02/internas_economia,584305/fenearte-comeca-hoje-com-75-de-artesaos-de-pernambuco-recorde-na-historia-do-evento.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/07/02/internas_economia,584305/fenearte-comeca-hoje-com-75-de-artesaos-de-pernambuco-recorde-na-historia-do-evento.shtml
http://jconline.ne10.uol.com.br/


Mestre Nuca de Tracunhaém e o repentista Louro do Pajeú, ambos já falecidos. A Fenearte vai funcionar de segunda a sexta-feira, 

das 14h às 22h, e sábado e domingo, das 10h às 22h. Os valores dos ingressos permanecem os mesmos do ano passado: R$ 10 

(inteira) R$ 5 (meia) de segunda a sexta-feira e R$ 12 (inteira) R$ 6 (meia) nos sábados e domingos. A novidade fica por conta da 

venda das entradas em um quiosque no Shopping Tacaruna, além da bilheteria no próprio Centro de Convenções. 

 

 

Recife, 05 de julho de 2015 | domingo 

 

 

Existe vida após a demissão 

DESLIGAMENTO pode ser o momento de investir num negócio próprio, mas iniciativa requer cautela 

Com a economia dando sinais cada vez piores, sem uma perspectiva real de melhora a curto prazo, muitas empresas se veem 

forçadas a enxugar seus quadros. A demissão é temida por qualquer trabalhador, mas também pode ser uma oportunidade de 

mudar a trajetória profissional. Ao ser demitido, o colaborador recebe um valor por conta da rescisão, ou, ainda, como parte de 

um programa de demissões voluntárias. Esse recurso pode ser o ponto de partida para deixar de ser empregado e tornar-se um 

empreendedor. A “aventura”, no entanto, requer cautela, para que não tenha reflexos ainda mais negativos. Nesta edição, a série 

“Em tempos de crise” traz dicas de como abrir um negócio próprio minimizando os riscos. Antes de pensar em qualquer manobra 

a se tomar após uma demissão, é importante colocar a cabeça no lugar. O coach Marcelo Homem de Mello, professor do Cedepe 

Business School, costuma orientar que, antes de empreender, é preciso atentar para quatro passos básicos (confira o quadro 

acima). “Após a demissão, é importante seguir essas etapas: respirar, pensar, planejar e agir. O cenário atual é difícil para qualquer 

empreendedor, mas é possível obter sucesso”. Ao contrário do que pode se pensar, recorrer a franquias pode não ser uma boa 

opção. Mesmo com modelos de negócio já definidos, o que dá a impressão de serem alternativas mais fáceis, elas requerem, em 

geral, mais recursos - e alguém demitido normalmente não dispõe de tanto dinheiro. “As franquias, durante alguns anos, tiveram 

boa ascensão. Mas é necessário ter uma grande energia e dinheiro para mantê-las. É bom para quem tem fundos e está em uma 

situação estável”, analisa o professor. Ele recomenda procurar negócios que exijam poucos recursos, bem como procurar 

parcerias com incubadoras, que podem potencializar o empreendimento e minimizar os riscos. Depois de decidir abrir uma 

empresa, é necessário identificar as oportunidades que o mercado oferece e podem ser boas, mesmo na crise.“Uma boa saída é 

fazer uma pesquisa com empresas do mesmo setor em que o empreendedor quer atuar, conversas com empresários, pois eles 

têm a melhor visão possível de como está aquele segmento”, indica o analista de atendimento individual do Sebrae Pernambuco, 

Vitor Abreu. Ele orienta a, estabelecido o negócio a ser aberto, criar um cenário futuro para ele. “Para este ano, não dá para ser 

muito otimista, mas também não precisa ser tão pessimista. É um ano de cautela. Não significa que não deva abrir a empresa, mas 

deve ter um pouco mais de planejamento”, estabelece, acrescentando que é necessário se preparar para um início de negócio 

com resultado não tão positivo quanto poderia ser em outra situação econômica. OPORTUNIDADES Mesmo com o cenário não 

parecendo favorável à abertura de novas empresas, alguns setores da economia ainda demonstram respirar com certa 

tranquilidade. “Ninguém está imune. No entanto, um dos segmentos menos abalados é o de tecnologia, principalmente as 

startups”, cita a gestora do Observatório Sebrae/PE, Ana Cláudia Arruda. Ela justifica que, em uma conjuntura como a atual, as 

empresas que se veem em dificuldades buscam na tecnologia uma saída para otimizar seus processos, reduzir custos e melhorar o 

desempenho. Vitor Abreu acrescenta outra área a se investir, desde que bem ponderadas as possibilidades de atuação. "O setor 

de alimentos teve uma queda grande, porque as pessoas estão deixando de se alimentar fora do lar. É um segmento que não vai 

parar, mas o padrão de consumo vai mudar. Dessa forma, o dono de um restaurante de alto padrão pode notar queda em seu 

rendimento, ao passo em que um estabelecimento mais acessível venha a registrar aumento", avalia. 



 

 

 

Recife, 07 de julho de 2015 | terça-feira 

 

 

Água vai da Zona da Mata para o Agreste  

ESTIAGEM Atraso na transposição do São Francisco fez o Estado remanejar recursos de outras obras para o abastecimento 

humano no Agreste. A seca deve continuar O governo do Estado vai remanejar recursos de outras obras para construir duas 

adutoras que vão levar água da Mata Sul ao Agreste, beneficiando 30 cidades do Agreste Central e Setentrional (como Caruaru, 

Pesqueira, Surubim, Gravatá, entre outras) que estão tendo um racionamento de água mais severo devido à estiagem. Serão 

investidos R$ 160 milhões. "Essa demora (da transposição de águas do Rio São Francisco) está nos levando a apostar em obras que 

antecipem a chegada de água nessa região", resume o secretário executivo estadual de Recursos Hídricos, Almir Cirilo. Há uma 

previsão de que a seca continue (no Agreste e Sertão) devido ao comportamento do fenômeno climático El Niño, indicando 90% 

de possibilidade de estiagem forte até setembro e 80% até fevereiro de 2016. A transposição deveria ser concluída em 2012. A 

primeira adutora vai levar a água da Barragem Serro Azul (em construção em Palmares) até Caruaru, usando adutoras existentes 

até Santa Cruz do Capibaribe e Pesqueira. O custo será de R$ 100 milhões, financiados pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para um sistema de tratamento de esgoto. "A água se tornou uma prioridade mais urgente", conta Cirilo. A 

segunda obra é uma adutora com a captação de água em Catende, na Mata Sul, indo até a adutora do Prata, levando água até 

Caruaru. O investimento será de R$ 60 milhões, emprestados pelo Banco Mundial para implantar uma estação de tratamento de 

água em Jucazinho, que está com 5% da sua capacidade. Há expectativa de que essa barragem seque, caso a estiagem seja severa. 

O Agreste e Sertão sofrem com a estiagem desde 2012. Participantes do Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as 

Secas discutiram ontem, na sede do Sebrae-PE, o gerenciamento dos recursos hídricos, analisando o que está sendo feito em 

Estados como Ceará e Pernambuco. "Aqui, não se vê uma ação contundente para enfrentar a seca nos meios rurais", lamenta o 

presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra. Ele defende que deveria haver uma ação 

conjunta da academia, governos (Estado e União) com a participação do empresariado para conviver de forma produtiva com a 

estiagem. 

 

 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/


 

01/07/2015 

Seca é tema de encontro no Recife 

O objetivo é promover uma série de reuniões com a participação de especialistas do Brasil e do exterior 

 

O Sebrae e a Faepe promove nesta segunda-feira (6), o primeiro encontro do Fórum Permanente de Convivência Produtiva com as 
Secas. O objetivo é promover uma série de reuniões com a participação de especialistas do Brasil e do exterior com a expectativa 
de discutir a seca. O plano de gestão de recursos hídricos do estado de Pernambuco: agricultura, indústria, cidades e outros usos, 
vai ser o tema central do encontro. O evento acontece no Centro de Educação Empresarial do Sebrae, na Rua Tabaiares, número 
360, Ilha do Retiro, Recife, a partir das 11h. 
 

http://www.cbnrecife.com/noticia/seca-e-tema-de-encontro-no-recife 

 

 

REDE GLOBO 

Programa: Bom Dia PE 

Apresentação: Meiry Lanunce 

Entrevistada: Fátima Gomes 

Pauta: Como lucrar no setor do artesanato 

Data: 08/07/2015 

Hora: 6h 

No link abaixo há um vídeo dispinível 

http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/artesanato-pode-deixar-de-ser-hobbie-e-virar-atividade-

lucrativa/4306455/ 

 

http://www.cbnrecife.com/noticia/seca-e-tema-de-encontro-no-recife
http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/artesanato-pode-deixar-de-ser-hobbie-e-virar-atividade-lucrativa/4306455/
http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/artesanato-pode-deixar-de-ser-hobbie-e-virar-atividade-lucrativa/4306455/
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A proposta é transformar ideias em startups durante o evento  

Maratona de negócios dentro da CPRecife 

Um dos principais focos da Campus Party Recife, que ocorre entre os dias 23 e 25 deste mês, é o desenvolvimento do espírito 

empreendedor dos participantes. A organização da eira divulgou a lista das 50 startups selecionadas para participar das atividades 

do Startup 60, expansão do Startups & Makers Camp, que estreou na edição do ano passado. Elas estarão em contato direto com 

mentores e investidores para impulsionar seus projetos. Outra novidade do espaço é a realização de maratonas de negócio. As 

maratonas não serão voltadas apenas às equipes selecionadas: serão cem times, sendo 25 do Startup 360 e 75 formados por 

empreendedores que estejam participando a Campus Party. “A ideia é transformar ideias em startups durante a feira, de forma 

que as próximas edições elas posam retornar já consolidadas”, indica o coordenador do Starup 360, Genésio Gomes. Por isso, as 

maratonas são direcionadas apenas aos projetos em estágio inicial. Uma das startups selecionadas para as maratonas foi a Azuluz, 

que tem como objetivo desenvolver tratamentos alternativos para erradicar infecções bacterianas sem uso de antibiótico. O CEO 

da empresa, Caio Guimarães, espera que, durante a maratona, possa trair parceiros e investidores ara fomentar sua ideia. “Lá, 

também vou lançar um instituto de inovação e pesquisa que junta três pilares: ciência e tecnologia, empreendedorismo e a área 

médica. A intenção desenvolver soluções para presentear futuramente ao mercado“, revela. Durante as maratonas, menores e 

especialistas do Sebrae e do Células Empreendedoras vão acompanhar os projetos, para a ajudar a formatação dos negócios. 

Serão cinco maratonas, divididas por temas: educação, empreendedorismo social, economia criativa, cidades inteligentes e cultura 

digital. “As maratonas são um processo de mentoria organizado, pois os participantes vão ter etapas a cumprir”, contextualiza o 

coordenador. A RecicleTool é outra startup selecionada pela organização, empresa já incubada pelo Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (Itep). Seu produto, que já tem protótipo desenvolvido, são máquinas de captação de resíduos sólidos que facilitam o 

processo de logística reversa. Um dos sócios da empresa, Thiago Dantas, avalia a oportunidade como propícia ao 

impulsionamento do projeto. “A Campus é um ecossistema que congrega pessoas ligadas diretamente ao desenvolvimento de 

tecnologias e investidores, e por isso muito propício à entrada de empresas no mercado. Esperamos demonstrar nossa máquina e 



ter contato com investidores para alavancar o desenvolvimento do equipamento, para que seja produzido em larga escala”, diz. As 

cinco melhores equipes de cada maratona vão se apresentar a um júri formado por representantes de aceleradoras e entidades de 

fomento ao empreendedorismo, que elegerão a vencedora de cada área. “Os eleitos vão receber prêmios que não serão 

necessariamente em dinheiro, mas ajudarão no desenvolvimento da empresa. Serão recompensas como cursos no Sebrae e Porto 

Digital, por exemplo”, cita Genésio. O coordenador acredita que o principal benefício d iniciativa será deixar as startups em etapas 

mais evoluída do que anteriormente. “Eles terão toda uma rede de apoio que vai possibilitar que caminhem sozinhos depois d 

Campus”, avalia. SELEÇÃO O processo seletivo conto com 160 concorrentes, que tiveram seus projetos avaliado por nomes de 

referência no ecossistema de startups d Brasil - gestores de aceleradoras, incubadoras e parques tecnológicos, por exemplo. A 

partir das análises, a equipe do Células Empreendedoras - projeto de extensão que visa o desenvolvimento da cultura 

empreendedora e coordena o Startup 360 - escolheu 25 startups em estágio inicial e 25 j consolidadas. As equipes com ideias em 

estágio inicial terão estandes par expor seus projetos, além de receber mentorias que ajudem a consolidar seus negócios - 

principal cliente, nesse caso, seriam as aceleradoras. Já as consolidadas, por já terem em geral produtos no mercado, receberão 

ajuda para se prepararem melhor para receber investidores. “No último dia d feira, as consolidadas vão participar de um Demo 

Day com investidores locais e internacionais”, explica Genésio. 

Saiba mais  

ESPAÇO - O Startup 360 terá área maior que a do ano passado. Além do Startup & Makers Camp, o espaço terá as maratonas de 

negócios e palcos de conteúdo voltados para os empreendedores.  

ACELERAÇÃO - As startups consolidadas não participarão das maratonas de negócio. Para elas, será realizada uma maratona de 

aceleração, focada em transformar as startups em projetos mais passíveis de investimentos.  

 

 

 

08/07/2015 

Empreendedorismo e negócios » 

Sebrae-PE realiza programa de capacitação e qualificação para empresários em Fernando de Noronha 

Objetivo atender às demandas de empresários dos meios de hospedagem, bares, restaurantes e outras atividades relacionadas ao 

setor do turismo 

 

Empresários que atuam no arquipélago de Fernando de Noronha terão uma boa oportunidade para se qualificarem. O Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE), em parceria com a administração da ilha, 

desenvolveu o Programa de Capacitação e Qualificação para Empresários, cujo objetivo atender às demandas de empresários dos 

meios de hospedagem, bares, restaurantes e outras atividades relacionadas ao setor do turismo. Segundo o órgão, serão 

capacitações fundamentais para o desenvolvimento do empreendedorismo nesse segmento no estado. 

 

O programa, de acordo com o Sebrae-PE, acontecerá no Recife, em Fernando de Noronha, Goiana, Olinda e Itamaracá, entre os 

meses de julho e novembro de 2015. Em Fernando de Noronha, o começará no próximo dia 13. Com exceção do curso 

Ferramentas de Gestão Avançada (FGA), que fornecerá 127h de consultorias em cada empresa, 76h de workshops e 8h de 

encontros empresariais,  as qualificações devem acabar no mês de novembro. 

 

Outra questão fundamental do programa, na avaliação do órgão de fomento ao empreendedorismo, é o turismo. Espera-se, por 

meio desse ciclo de cursos que os empreendedores aprendam o máximo de conteúdo possível sobre o tema, para que seus 

negócios atinjam as novas dinâmicas do mercado.  

 

“Fortalecer o turismo e a produção associada como diferencial turístico, atuando nas diversas atividades econômicas e 

fomentando as ações de comercialização junto ao trade turístico está entre as suas metas como agente de capacitação, promoção 

e desenvolvimento, que visa ainda estimular o empreendedorismo possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos 

pequenos negócios”, afirmou a analista Izabel Francisca, do Sebrae-PE, sobre o programa de capacitações. 

 

Entre as capacitações do programa, está a qualidade no atendimento ao turista, que visa propiciar o acesso a conhecimentos 



teórico-práticos, com vistas à melhoria do desempenho profissional na qualidade do atendimento aos turistas. Outro tema a ser 

trabalhado pelo programa são as boas práticas na manipulação de alimentos, que terá apresentação de técnicas que atendam a 

legislação higiênico-sanitária vigente. Além disso, a aplicação desses procedimentos, que visam à comercialização de alimentos 

seguros para a saúde dos consumidores, também será discutida na instrução. 

 

 

10/07/2015 

Crise financeira e novos rumos da economia foram os temas do debate desta sexta 

Especialistas deram dicas para sociedade driblar a crise  

 
No debate desta sexta-feira (10), o comunicador Geraldo Freire conversou com especialistas sobre a crise econômica.  

Participaram do programa o gerente de Setores Econômicos do Sebrae/PE, Alexandre Alves, o profissional em Planejamento 

Financeiro e Especialista em Investimentos, Paulo Roberto Pereira, e o empresário e vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho. 

No link abaixo há um áudio disponível 

http://radiojornal.ne10.uol.com.br/audioteca/2015/07/10/crise-financeira-e-novos-rumos-da-economia-foram-os-temas-do-

debate-desta-sexta-40567 

 

 

Recife, 15 de julho de 2015 | quarta-feira 

 

 

http://radiojornal.ne10.uol.com.br/audioteca/2015/07/10/crise-financeira-e-novos-rumos-da-economia-foram-os-temas-do-debate-desta-sexta-40567
http://radiojornal.ne10.uol.com.br/audioteca/2015/07/10/crise-financeira-e-novos-rumos-da-economia-foram-os-temas-do-debate-desta-sexta-40567
http://jc3.uol.com.br/radiojornal
http://jconline.ne10.uol.com.br/


 

Empreender é saída para a crise 

NEGÓCIOS Caminho para atravessar tempos difíceis passa pela capacidade de adaptação comum às pequenas empresas. 

Programa Cidade Viva debate a questão hoje às 15h30 A instabilidade na economia trouxe com ela índices desanimadores de 

crescimento do País, desemprego e endividamento. Há, porém, uma perspectiva diferente para se enxergar a crise. A dificuldade 

traz consigo a necessidade de adaptação e renovação, essenciais para o sucesso de um negócio. Menores e com maior 

proximidade dos seus consumidores, as micro e pequenas empresas levam vantagem nesse aspecto, mesmo em tempos de crise. 

"A relação com os clientes de uma empresa pequena é totalmente diferente. Há uma resposta mais direta do gestor quando 

ocorre uma mudança das necessidades do cliente. Isso possibilita novos arranjos de forma muito mais ágil que em uma grande 

empresa", avalia o superintendente do Sebrae em Pernambuco, Oswaldo Ramos. Mas como exatamente o empreendedor pode 

enfrentar a crise? Para Oswaldo Ramos, o essencial é ficar ainda mais atento às contas da empresa e investir na qualidade no 

diferencial do produto. As saídas para a crise  numa perspectiva mais ampla  são o tema do programa Cidade Viva de hoje, 

transmitido ao vivo das 15h30 às 16h30 pelo Portal NE10 e todos os sites dos veículos do Sistema Jornal do Commercio de 

Comunicação. Participam do debate o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Thiago Norões, o consultor 

Francisco Cunha e o gerente do Sebrae Alexandre Alves, além do colunista do JC, Giovani Sandes. O superintendente do Sebrae 

ainda destaca que, por ter um alcance mais restrito que grandes empresas, os pequenos empreendedores acabam tendo um 

papel fundamental no desenvolvimento da comunidade, com geração de emprego e renda. Pensando nisso, o Sebrae vai lançar no 

Estado no próximo mês a campanha Compre da pequena empresa, com o intuito de mostrar ao público as vantagens de se manter 

esse nicho aquecido.  

DESEMPREGO  

O secretário executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo de Pernambuco, João Freire, no momento 

que perdem o emprego, muitas pessoas recorrem a um negócio próprio. "Muita gente se volta para o negócio da família ou decide 

investir em alguma atividade que não era tratada até então como uma oportunidade. Para todas as micro e pequenas empresas, o 

desafio é dar mais qualidade ao produto, inovar e ter qualidade em gestão", defende. Para conseguir fortalecer o produto e se 

destacar depois que a crise passar, o empreendedor precisa também estar atento às oportunidades de capacitação. "A 

qualificação tem que ser permanente. O próprio mercado se moderniza, muda, mas é preciso acompanhar essas mudanças", 

recomenda João Freire. 
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Demitidos decidem abrir empresas 

DRIBLANDO A CRISE Sebrae registra alta de 30% no número de pessoas que estão investindo a rescisão em um negócio 

próprio                                                                                                                             

Aumentou em cerca de 30% a quantidade de pessoas que procuraram o Sebrae-Pernambuco nos 15 primeiros dias deste mês 

querendo abrir o próprio negócio. "Grande parte desse grupo teve como motivo uma demissão recente", conta o gerente da 

Unidade de Setores Econômicos do Sebrae-PE, Alexandre Alves, acrescentando que os números exatos só serão fechados no final 

de julho. "Mesmo numa crise, há pelo menos três segmentos que têm muitas chances de identificar oportunidades de negócios", 

conta. Para o leitor ter uma ideia, houve uma queda de 35% nos postos de trabalho oferecidos na Agência de Trabalho de 

Pernambuco de janeiro a junho deste ano, comparando com o mesmo período de 2014. 

Com o emprego diminuindo, muita gente está optando por empreender. É o caso da estudante de administração Williana Priscila 

da Silva que era gerente de um motel e perdeu o emprego "não faz um mês". "Vou abrir uma delicatessen e já estou fazendo um 

curso no Sebrae, que está me mostrando novos caminhos", conta. Ela procurou o Sebrae no início de julho. 

 

"Nessa crise, os setores que têm maior potencial para novos negócios são serviços, alimentação e atividades relacionadas à 

economia criativa, como cultura, produção artística e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)", afirma Alexandre Alves. Ele 

acredita que devem crescer os serviços entre as empresas, pois algumas companhias terceirizam atividades como parte da 

estratégia de redução dos custos. 

 

Para Alves, os interessados em empreender devem seguir pelo menos três dicas: planejar como será o novo negócio (incluindo 

quanto vai precisar gastar para mantê-lo nos primeiros meses, por quanto terá que vender o seu produto, etc), identificar-se com 

a atividade do novo negócio e, por último, ter um conhecimento de como administrá-lo, o que inclui os pagamentos dos salários, 

recolhimento de tributos e taxas, ações de marketing, entre outras atribuições. 

Empreender como alternativa ao desemprego foi um dos temas debatidos ontem durante o programa Cidade Viva, sobre Como 

enfrentar a crise, que será reapresentado às 9h30 do próximo sábado pela TV Jornal. Os entrevistados foram Alexandre Alves, do 

Sebrae, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Thiago Norões, e o sócio da Consultoria TGI Francisco Cunha. 

"As pessoas não podem ter medo do fracasso. É dificílimo acertar na primeira vez", aconselha Francisco Cunha aos futuros 

empreendedores. Já o secretário Thiago Norões defende mais investimentos em educação para que o trabalhador fique mais 

capacitado. 

Os empreendedores interessados em contatar o Sebrae podem acessar o site www.sebrae.com.br ou se dirigir à sede da 

instituição, na Rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro. Também é possível agendar atendimento pelo 0800 570 0800. "Temos uma 

variedade de opções de cursos para aqueles que estão começando e os que já têm um negócio", conclui Alexandre Alves. 

http://www.sebrae.com.br/


  

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDE GLOBO 

Programa: Bom Dia PE 

Apresentação: Meiry Lanunce 

Entrevistado: Valdir Cavalcanti 

Pauta: Orientação para abertura de negócio 

Data: 20/07/2015 

Hora: 6h 

 

15/07/2015 

Confira a íntegra do Cidade Viva 

http://www.tvjornal.com.br/


O programa Cidade Viva, transmitido pelo portal NE10, debateu nesta quarta-feira (15) o cenário econômico atual. A crise, o 

desemprego e também novas oportunidades de trabalho, com foco no empreendedorismo, foram os temas abordados na edição 

deste mês. Confira a íntegra no link abaixo. 

 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2015/07/15/confira-a-integra-do-cidade-viva-20238.php 

 

 

 

REDE GLOBO 

Programa: Bom Dia PE 

Apresentação: Meiry Lanunce 

Entrevistado: Valdir Cavalcanti 

Pauta: Orientação para abertura de negócio 

Data: 20/07/2015 

Hora: 6h 

No link abaixo há um vídeo disponível 

http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/trabalhar-por-conta-propria-pode-ser-oportunidade-para-

quem-perdeu-emprego/4333067/ 

 

 

 

 

 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2015/07/15/confira-a-integra-do-cidade-viva-20238.php
http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/trabalhar-por-conta-propria-pode-ser-oportunidade-para-quem-perdeu-emprego/4333067/
http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/trabalhar-por-conta-propria-pode-ser-oportunidade-para-quem-perdeu-emprego/4333067/
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Caminhos para iniciar um negócio 

As startups surgem de uma boa ideia, mas a maioria tem vida curta. O Diario dá uma mãozinha aos emprendedores 

Uma boa ideia, tecnologia e dedicação. Basicamente estes são os principais ingredientes para a abertura de uma startup, modelo 

de empresa que pode surgir dentro de um quarto e ganhar milhões. Porém, apenas 25% das startups brasileiras costumam se 

consolidar no mercado e durar mais do que cinco anos. A taxa de mortalidade alta e a grande concorrência, que se contrapõem à 

aparente facilidade inicial de empreender, exigem dos empresários uma boa visão das demandas futuras relacionadas às áreas de 

tecnologia e economia criativa e a busca incessante por soluções de problemas modernos.  

Para ajudar aqueles que querem investir neste segmento, especialistas pernambucanos apontam as sete maiores tendências dos 

próximos anos, que incluem otimização de processos, plataformas educacionais, exames de DNA, streaming, geolocalização, 

soluções de transporte e tecnologias vestíveis.  

 

“De forma geral, temos três grandes áreas em crescimento contínuo que são o armazenamento em nuvem, o be to be, que são 

serviços para outras empresas, e a resolução de problemas cotidianos da população. Dentro delas existe uma gama de 

oportunidades que podem ser exploradas”, afirma Pedro de Souza, superintendente da aceleradora Jump. Segundo ele, não 

adianta apenas optar por uma dessas áreas para criar um negócio. É preciso encontrar soluções em escala, que possam ser 

adaptadas para um número cada vez maior de usuários ou empresas, e conseguir ter uma receita corrente desde o primeiro dia de 

negócio. “Essas são as principais dificuldades para as startups: ampliar o produto e vender”, detalha. 

 

 Geraldo Magela, gerente do programa de incubação do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep), ressalta que os 

empreendedores dos setores de tecnologia e economia criativa devem focar também nas áreas relacionadas aos polos de 

desenvolvimento de Pernambuco, principalmente nos setores farmacoquímico, metalmecânica, saúde, automotivo, têxtil, naval, 

petróleo e gás. “Esses mercados têm uma grande demanda e é claro que as startups não vão ser usualmente fornecedoras diretos, 

mas elas podem orbitar em segundo plano em torno das grandes indústrias, como a Jeep e também de seus fornecedores.” 

 

Magela enfatiza que é preciso um esforço maior das universidades para aproximar os estudantes dos polos. “O que a academia 

precisa fazer é levar os jovens para dentro do Complexo de Suape ou para Santa Cruz de Capibaribe e Toritama. Dessa forma, os 

estudantes poderão identificar quais demandas existem em cada área.” 

Mercado consolidado em Pernambuco 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


Com mais de cem startups atuantes, 14 incubadoras, além de duas aceleradoras, Pernambuco ocupa o sétimo lugar no ranking 

brasileiro de negócios iniciantes de tecnologia. O cenário local, porém, é considerado um dos melhores da América Latina, 

principalmente por causa do polo de tecnologia concentrado nos bairros do Recife Antigo e Santo Amaro, capitaneado pelo Porto 

Digital. Além disso, o estado tem uma das incubadoras mais antigas do Brasil, a Incubatep, criada em 1990 no Instituto de 

Tecnologia de Pernambuco (Itep), cujo índice de sucesso chega a 80% das empresas incubadas. Com tantos incentivos, inclusive 

com a chegada da Jump Brasil, aceleradora inaugurada há dois meses, e um projeto conjunto do Sebrae com o Porto Digital que 

será lançado até dezembro, a aposta do setor é de duplicar o número de startups no estado até 2017. 

 

Marcos Oliveira, gerente de novos negócios do Porto Digital, é um dos que acreditam que o empreendedorismo dentro do setor 

nunca esteve tão em alta por aqui. “Hoje, abrir uma empresa já é algo tratado dentro das universidades locais. Existe um esforço 

para formar um empreendedor ao invés do empregado. Temos as incubadoras se multiplicando, eventos sobre startups e uma 

rede paralela de apoio que pode contribuir nessa formação.” Segundo ele, a ideia das startups, diferentemente das 

microempresas tradicionais, é ser um negócio em formação, que pode mudar de foco ou até mesmo de área de atuação. “Existe 

quem desiste e quem consegue pivotar a ideia inicial, ou seja, rodar a ideia, fazer as alterações necessárias e conseguir vender.” 

 

Péricles Negromonte, analista empresarial do Sebrae-PE, acrescenta que a instituição pode ajudar muito na gestão das novas 

empresas. “Ter uma boa ideia e conseguir administrar um negócio são duas coisas diferentes. Muitas vezes, até startups 

incubadas desistem porque não conseguem gerir todas as áreas. Por isso, estamos trabalhando em um projeto junto ao Porto 

Digital para ajudar quem está realmente iniciando.” Uma boa oportunidade para se conectar nessa área é a Campus Party, que 

começa na quinta-feira no Centro de Convenções de Pernambuco. 
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150 oportunidades para capacitação 

Em parceria com o Sebrae - PE, o Expresso Cidadão unidade Recife dá início ao projeto Começar Bem, cujo objetivo é auxiliar 

potenciais empresários na tomada de decisões e minimizar riscos na abertura de novos negócios. Com 150 vagas, o cronograma 

começa no próximo dia 21 e segue até o mês de setembro. Os minicursos terão carga horária mínima de oito horas e capacidade 

para 30 participantes em cada turma. O local também oferta, toda semana, minicursos, palestras e oficinas voltadas ao 

empreendedor, envolvendo assuntos como gestão empresarial, marketing, fluxo de caixa, entre outros. Os temas abordados nas 

capacitações serão os seguintes: Analista de Mercado (21 a 23/07); Transforme sua Ideia em Modelo de Negócio (04 a 06/08); 

Análise de Mercado (18 a 20/08); Transforme sua ideia em Modelo de Negócio (8 a 10/09) e Como Validar seu Modelo de Negócio 

(22 a 24/09). Além dos cursos dirigidos, os anúncios para consultorias e palestras são: Serviços de Consultoria (contábil - às 

segundas-feiras, 8h; em compras governamentais - às terças-feiras, 13h; empresarial - sextas-feiras, 9h); Oficina do Sei (às terças-

feiras, 15h); Palestras do MEI (quartas-feiras, 16h); Palestras Gerenciais (quintas-feiras, 15h); Pesquisa de Mercado (23/07) e 

Marketing e Comercialização (30/07). 

Serviço Expresso Cidadão Endereço: RioMar Shopping Informações: 3184.7879 e 3182.2801 
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Orientações e cursos para empreendedores  

Orientações e atividades gratuitas para as micros e pequenas empresas, empreendedores individuais e também para 

trabalhadores informais serão debatidas entre os dias 20 e 31 de julho. A Sala do Empreendedor nos Bairros, ação promovida pela 

Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo do Recife, em parceria como Sebrae-PE, acontecerá em Casa Amarela, mas 

abrange ainda outros bairros da Zona Norte da Capital, como Aflitos, Alto do Mandu, Nova Descoberta, Vasco da Gama e Poço da 

Panela. Para a secretária de Desenvolvimento e Empreendedorismo, Roseana Amorim, o programa itinerante visa prestar 

esclarecimento aos empreendedores. “O evento será importante para fomentar novos negócios e fortalecer os já existentes na 

região”, afirmou. Com programação extensa, das 18h às 22h, serão oferecidas palestras, oficinas e minicursos, com temas como 

gestão financeira, finanças pessoais e atendimento ao cliente. As atividades ocorrerão em três grupos: “Quero abrir minha 

empresa”, “Empreendedores individuais” e “Micro e Pequena empresa”, para melhor direcionar os temas e orientações. Para se 

inscrever e obter informações, pode-se ligar para o telefone 08002813535 (a ligação é grátis). O endereço é Avenida Norte Miguel 

Arraes de Alencar, 5.600, em Casa Amarela (anexo da Escola Dom Bosco). 

 

TV Tribuna 
Programa: Jornal da Tribuna 
Apresentação: Rhaldney Santos 
Entrevistado: Luiz Nogueira 
Tema: Como empreender em momentos de crise 
Data: 21/07/2015 
Hora: 18h50 

 

TV TRIBUNA 

Programa: Ponto de Vista 

Apresentação: Eliana Victorio 

Entrevistado: Luiz Nogueira 

Assunto: Como driblar a crise 

Data: 25/07/2015 

Hora: 18h50 (Gravado) 



 

 

 

REDE GLOBO 

Programa: NE TV 1ª edição 

Apresentação: Clarissa Góes e Márcio Bonfim 

Entrevistado: Vitor Abreu 

Pauta: Orientação para sobreviver na crise 

Data: 23/07/2015 

Hora: 12h15 

No link abaixo há um vídeo disponível 

http://g1.globo.com/pernambuco/netv-1edicao/videos/t/edicoes/v/especialista-orienta-comerciantes-para-atravessar-a-crise-

com-menos-prejuizo/4341815/ 

 

 

 

RÁDIO JORNAL FM 

Programa: Redator de Plantão 

Apresentação: Paulo Roberto e Joffre Melo 

Entrevistado: Luiz Nogueira 

Pauta: Mês do Microempreendedor Individual 

Data: 27/07/15 

Hora: 6h20 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/netv-1edicao/videos/t/edicoes/v/especialista-orienta-comerciantes-para-atravessar-a-crise-com-menos-prejuizo/4341815/
http://g1.globo.com/pernambuco/netv-1edicao/videos/t/edicoes/v/especialista-orienta-comerciantes-para-atravessar-a-crise-com-menos-prejuizo/4341815/
http://jc3.uol.com.br/radiojornal
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Fugindo da crise 

 

Com o objetivo de fortalecer e qualificar fabricantes de móveis de Limoeiro, a prefeitura vai desenvolver um estudo para a criação 

de um polo moveleiro em parceria com o Sebrae. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico municipal deseja qualificar cerca 

de 250 empresários da região. 
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Hora de romper fronteiras  

EXPORTAÇÃO Buscar mercado externo é saída para se proteger da crise no longo prazo. No Estado, só 209 empresas vendem para 

fora 

Em tempos de retração econômica e com o mercado interno saturado, a exportação tem sido o caminho encontrado por algumas 

empresas do Nordeste e do Brasil para driblar o mau momento financeiro. Com boa dose de coragem, inovação e adoção de 

conceitos de sustentabilidade, empresários têm visto no comércio além-mar uma alternativa para aumentar o faturamento nos 

negócios. Lançado em junho último, o Plano Nacional de Exportação (PNE) surge como mola propulsora para estimular novos 

negócios, apesar do cenário pouco favorável. Porém, a falta de informações, combinada com a ausência da cultura exportadora, 

contribui para afastar o empresariado do comércio internacional. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex), o Brasil tem 16 milhões de empresas. Dessas, apenas 20 mil são exportadoras. A discrepância se repete em 

Pernambuco. Somente 209 empresas do Estado mandam os produtos para fora das fronteiras. E o número está em queda desde 

2000  época em que teve início o mapeamento  quando eram 290 empreendimentos. Quer por falta de conhecimento ou 

orientação, um órgão que poderia ajudar no processo ainda é pouco requisitado. A Apex atua em parceira com os governos 

estaduais para mapear as fragilidades e potencialidades das micro, média e pequenas empresas no quesito exportação. A grosso 

modo, ela é um Sebrae com os olhos voltados para o comércio exterior. Para vencer a barreira do desconhecimento, a agência 

pretende rodar o País até o fim deste ano e aprofundar as relações com os governos. Para Rodrigo Gedeon, coordenador 

substituto da gerência de investimentos da Agência, a principal dificuldade para desenvolver a parceria é a falta de equipes 

qualificadas nos Estados. A gerente de comércio exterior da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), 

Ivone Malaquias, explica que o principal fator para a presença pífia dos produtos brasileiros no comércio exterior é a falta de 

cultura exportadora. "Quem se mantém fiel são empresas que trabalham com produtos tradicionais, com as frutas do Vale do São 

Francisco, açúcar, Baterias Moura, borracha. As outras entram e saem. Nosso maior trabalho é fazer com que o empresário tenha 

mentalidade internacional", explicou Malaquias. Experiente na área, a gerente explica que em épocas de crise as empresas 

costumam recorrer à exportação. Mas ela alerta que o processo não é instantâneo e são necessárias vencer etapas para se inserir 

no mercado internacional. "A média é de 5 anos para que uma empresa consiga se consolidar no comércio exterior  porém a regra 

está sujeita a exceções."  
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Microempreendedor individual 

A partir desta segunda-feira, no Pátio do Carmo, começa o Mês do Microempreendedor Individual, realizado pelo Sebrae/PE e que 

promoverá mais de 300 capacitações gratuitas. A proposta é juntar, no Centro do Recife, uma série de iniciativas que não apenas 

estimulem, mas que orientem o microempreendedor. Informações pelo 0800 570 0800. 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/
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MEIs têm programação no Recife  

A edição 2015 do Mês do Microempreendedor Individual começa nesta segunda-feira (27) e vai até o dia 21 de agosto, o Pátio do 

Carmo, no Centro do Recife. Promovido pelo Sebrae Pernambuco, o evento será 8h às 22h e vai oferecer mais de 300 capacitações 

gratuitas, todas voltadas ao fomento do microempreendedor individual (MEI). São cursos, palestras e oficinas voltadas para quem 

já se formalizou ou para quem deseja ser dono do próprio negócio. Entre os temas que vão ser abordados nas capacitações estão 

boas práticas na manipulação de alimentos, tributação, marketing, oratória, planejamento e gestão de estoque, entre outros. 

Empresários e microempreendedores também poderão receber atendimento gratuito das 9h às 21h. Junto com os consultores, 

eles poderão fazer cadastros, alteração, baixa, declaração anual, captura de número de inscrição estadual, impressão de 

DAS/Carnê e orientações em geral. Mais informações: 08005700800 ou 21018400. 
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Atividades gratuitas lotam área externa  

A Campus Party Recife não é feita só de bancadas lotadas de computadores. Na entrada do Centro de Convenções, fora da área 

específica para os campuseros, há diversos estandes e atrações abertas ao público. Entre elas, a competição entre robôs da equipe 

Maracatronics, da UFPE, criou uma aglomeração de pessoas em frente ao local da batalha. As máquinas foram criadas a partir de 

um projeto de extensão da Instituição e segundo um dos criadores, alguns dos robôs jogam até futebol. "Quando a gente faz essas 

exposições, o público vibra e se anima muito. Sempre junta bastante gente e muitas pessoas vêm conversar conosco depois, 

demonstrando interesse pela área", afirma o estudante de engenharia mecânica da UFPE, João Brito. Os robôs desenvolvidos pelo 

grupo participam de diversas competições regionais e nacionais, além das batalhas para exposições. Outra atração aberta ao 

público é o estande do Sebrae, que traz fliperamas com games tipo Arcade e uma cabine de fotos. Os visitantes podem participar 

de jogos interativos e concorrer, ao final da Campus, a um minifliperama. "Eu vim aqui pra jogar. Joguei uma vez, perdi e estou na 

fila de novo. Tenho certeza de que quando eu crescer vou trabalhar desenvolvendo jogos", diz o estudante Vitor Melo, 13 anos. 

Nas bancadas da área interna, os monitores em tamanho normal parecem ser insuficientes para os campuseros. Diante disso, 

alguns substituem os equipamentos por televisores de até 42 polegadas. Tudo isso para aumentar a realidade do jogo e otimizar a 

visualização do projeto a ser desenvolvido. "Conecto o notebook à TV para ter uma visualização melhor. Isso é válido tanto para o 

desenvolvimento de um sistema quanto para o jogo mesmo. Aqui na Campus já observei gente juntando três telas dessa", conta o 

desenvolvedor de sistemas Luiz Castro, mostrando a TV de 32 polegadas que utiliza. A única reclamação dos campuseros diz 

respeito ao frio extremo. "Parece que vai nevar aqui. Casaco nenhum está dando jeito", disse o estudante Filipe Costa. 

 

 

 

Recife, 25 de julho de 2015 | sábado 

 

 

 

 

SEBRAE » 

Dicas para aprender a empreender 

A edição 2015 do Mês do Microempreendedor Individual (MEI), promovido pelo Sebrae-PE, começa nesta segunda-feira e segue 

até 21 de agosto. O Pátio do Carmo, no Centro do Recife, receberá mais de 300 cursos, palestras e oficinas voltados ao fomento do 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


MEI. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, por ordem de chegada, no local do evento. Informações: 0800-570-0800 ou 

(81) 2101-8400. 

 

 

29/07/2015 

Sebrae oferece consultorias, palestras e cursos para pequenos empresários 

A feira, que funciona no Pátio do Carmo, acontece até próximo dia 21, com várias atividades. 

 

 

No link abaixo há um vídeo disponível 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2015/07/29/sebrae-oferece-consultorias-palestras-e-cursos-para-pequenos-

empresarios-20422.php 

 

27/07/2015 

Mês do Microempreendedor 

Edição 2015 do Mês do Microempreendedor Individual tem início nesta segunda-feira 

A edição 2015 do Mês do Microempreendedor Individual, evento que vai promover mais de 300 capacitações voltadas ao 

Microempreendedor Individual (MEI), tem início nesta segunda-feira (27) e segue até o dia 21 de agosto, no Pátio do Carmo, 

Centro do Recife. O evento é uma iniciativa do Sebrae em Pernambuco, com apoio de Fecomércio-PE, Fiepe, Faepe, Facep, CDL 

Pernambuco, Banco Central do Brasil, INSS e Prefeitura do Recife, e tem o objetivo de levar para os empreendedores ações de 

capacitação para que eles possam conduzir seus negócios de forma mais tranquila em meio a crise. 

 

A programação do evento é formada por cursos, palestras e oficinas voltadas para quem já se formalizou ou para quem deseja ser 

dono do próprio negócio. Entre os temas que a serem abordados nas capacitações, que serão oferecidas de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 22h, estão as boas práticas na manipulação de alimentos, tributação, marketing, oratória, planejamento e gestão de 

estoque, entre outros. Além de toda a programação, será promovido ainda, das 9h às 21h, o atendimento gratuito ao empresário 

e microempreendedor individual, com realização de cadastro, alteração, baixa, declaração anual, captura de número de inscrição 

estadual, impressão de DAS/Carnê e orientações em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento. As 

vagas são limitadas. 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2015/07/29/sebrae-oferece-consultorias-palestras-e-cursos-para-pequenos-empresarios-20422.php
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2015/07/29/sebrae-oferece-consultorias-palestras-e-cursos-para-pequenos-empresarios-20422.php
http://www.tvjornal.com.br/


 

A abertura oficial do Mês do Microempreendedor Individual será nesta segunda-feira (27), às 19h, com uma palestra sobre o tema 

“Como driblar a crise”. A agenda de capacitações vai ter início na terça-feira (28). A programação completa do Mês do 

Microempreendedor Individual pode ser acessada no site do Sebrae. Outras informações pelo 0800.570.0800 ou pelo (81) 

2101.8400. 

http://noticias.ne10.uol.com.br/oportunidade/noticia/2015/07/27/edicao-2015-do-mes-do-microempreendedor-individual-tem-

inicio-nesta-segunda-feira-558842.php 

 

REDE GLOBO 

Programa: Bom Dia PE 

Apresentação: Meiry Lanunce 

Reportagem: Cacyone Gomes 

Entrevistado: Ana Dias 

Pauta: Mês do Empreendedor Individual 

Data: 28/07/2015 

Hora: 6h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/cursos_eventos/Semana-do-MEI,3625
http://noticias.ne10.uol.com.br/oportunidade/noticia/2015/07/27/edicao-2015-do-mes-do-microempreendedor-individual-tem-inicio-nesta-segunda-feira-558842.php
http://noticias.ne10.uol.com.br/oportunidade/noticia/2015/07/27/edicao-2015-do-mes-do-microempreendedor-individual-tem-inicio-nesta-segunda-feira-558842.php


 

02/08/2015 

Vagas gratuitas » 

Projeto Ideia oferece 220 vagas em cursos para trabalhadores autônomos 

Segundo a secretaria, serão seis turmas disponíveis para pedreiro, encanador, pintor de parede, piscineiro, jardineiro e diarista 

 

Trabalhadores autônomos que atuam como pedreiro, encanador, pintor de parede, piscineiro, jardineiro e diarista terão uma boa 

oportunidade de aperfeiçoamento profissional. O Projeto Ideia, realizado pela Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e 

Qualificação (Sempetq) em parceria com entidades do Sistema S (Sebrae, Senai, Senac), está disponibilizando, até o dia 10 de 

agosto, 220 vagas gratuitas em cursos de qualificação.  

 

Segundo a secretaria, serão seis turmas disponíveis nas profissões citadas. As aulas serão ministradas durante o turno da noite e 

voltadas exclusivamente para trabalhadores autônomos que já atuam nas respectivas áreas profissionais. As inscrições já estão 

abertas e devem ser realizadas até o dia 10 de agosto, das 7h às 17h, na Agência de Empreendedorismo Individual e Autônomo, 

localizada na Rua da União, nº 293, na Boa Vista. 

 

O candidato interessado deverá comparecer à agência portando documentação oficial com foto (RG, CNH ou Carteira de 

Trabalho), ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, (apresentação de histórico escolar ou certificado de conclusão), ter 

mais de 18 anos, não estar trabalhando de carteira assinada e ter experiência comprovada de que atua na área como autônomo 

há no mínimo seis meses. 

 

A Agência do Empreendedorismo Individual e Autônomo tem como objetivo disponibilizar profissionais capacitados a prestarem 

serviços em casas ou empresas. A unidade conta com um banco de profissionais capacitados pelo Projeto Ideia, como diaristas 

(faxineira, cozinheira, lavadeira e ou passadeira), eletricistas, encanadores, marceneiros, pedreiros, gesseiros, pintores, 

reparadores de equipamentos de refrigeração e técnicos de manutenção de computadores. Mais informações sobre os cursos e 

intermediação de profissionais podem ser encontradas pelo número (81) 3183-7232. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/08/02/internas_economia,590044/projeto-ideia-oferece-

220-vagas-em-cursos-para-trabalhadores-autonomos.shtml 

 

02/08/2015 

Curso de empreendedorismo para comerciantes da orla de Boa Viagem começa nesta segunda 

Jornada Praia de Boa Viagem, organizada pela Semoc, termina no dia 21 de agosto 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/08/02/internas_economia,590044/projeto-ideia-oferece-220-vagas-em-cursos-para-trabalhadores-autonomos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/08/02/internas_economia,590044/projeto-ideia-oferece-220-vagas-em-cursos-para-trabalhadores-autonomos.shtml


Todos permissionários cadastrados que atuam na areia da orla foram convocados 

Tem início nesta segunda-feira (03) a "Jornada Praia de Boa Viagem", curso de capacitação para os comerciantes informais 

cadastrados pela Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife (Semoc). As aulas vão até o dia 21 de agosto e ocorrem 

em uma estrutura montada na praia nas imediações rua Dona Benvinda de Farias com a avenida Boa Viagem. 

O objetivo da ação é transmitir noções de empreendedorismo, higiene, atendimento, negócios e manuseio de alimentos aos 

vendedores. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), também serão fornecidos 

serviços de consultoria e atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI). 

Todos os permissionários cadastrados que atuam na areia da orla foram convocados. A participação nos cursos é obrigatória para 

renovar o cadastro realizado pela Prefeitura do Recife (PCR).  

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/noticias/arqs/2015/08/0010.html 

 

 

01/08/2015 

Acic e Sebrae promovem IV Circuito do Café 

Ao todo, dez estabelecimentos participam desta edição do evento 

A Câmara Setorial de Gastronomia da Acic (Associação Comercial e Empresarial de Caruaru) e o Sebrae realizam, entre os dias 1º e 

31 deste mês, o IV Circuito do Café de Pernambuco. Com o tema "Café e Poesia", esta edição tem como proposta reverenciar a 

relação entre o café e a literatura. 

O Circuito do Café de Pernambuco, que já faz parte dos grandes eventos da cidade, é promovido com o objetivo de estimular o 

consumo da bebida, fomentando a gastronomia de Caruaru. O evento incentiva também a cultura das cafeterias na região, 

apresentando opções para os que têm o hábito de degustar um bom café. 

Ao todo, dez estabelecimentos participam desta edição. 

São eles: Café.com (Bonanza), Dedim de Prosa (avenida Agamenon Magalhães), Cafeteria (Galeria do Central), Bodega João Doutor 

(Shopping Difusora), Deltaexpresso Coffee Store (Shopping Difusora), Café Donuts (Livraria Nobel), Cafeteria Luiz Lua Gonzaga 

(Sesc Caruaru), Pães e Delícias (avenida Rio Branco), São Braz Coffee Shop (North Shopping) e Moriáh Cafeteria e Doceria (Galeria 

Nassau). 

As cafeterias estarão devidamente sinalizadas para receber o público de Caruaru e região. O consumidor deve visitar um dos 

estabelecimentos inscritos para receber o cartão fidelidade. Após dez carimbos, ou seja, após ter visitado as dez cafeterias, será 

premiado com uma caneca personalizada com versos de Onildo Almeida sobre o café. 

A Bodega João Doutor está apostando na originalidade do café com o "Café Tradição". Grãos selecionados são moídos logo após o 

pedido do cliente. O café também é coado e servido com um bolinho de saia. "Estamos apostando em um produto que remete à 

tradição", observa Adjani Soares, uma das responsáveis pelo espaço. "Participamos do Circuito do Café desde a primeira edição e 

consideramos uma excelente oportunidade para que as pessoas conheçam as nossas cafeterias. Através do evento, estão sendo 

destacados cafés que podem ser degustados até mesmo por aquelas pessoas que não apreciam a bebida", finaliza. 

http://www.jornalvanguarda.com.br/v2/?pagina=noticias&id=18482 

 

 

 

 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/noticias/arqs/2015/08/0010.html
http://www.jornalvanguarda.com.br/v2/?pagina=noticias&id=18482


 

 

 

03/08/2015 

 

Ambulantes da orla de Boa Viagem são capacitados 

Os comerciantes informais cadastrados que trabalham na orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife, começaram, ontem, a 

capacitação "Jornada Praia de Boa Viagem". As aulas vão acontecer até 21 de agosto em uma estrutura montada na praia. Espera-

se que 360 comerciantes participem das atividades 

Segundo a Prefeitura do Recife, responsável pela ação, o objetivo é transmitir aos comerciantes noções de empreendedorismo, 

higiene, atendimento, negócios e manuseio de alimentos. O curso é oferecido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

http://www.destakjornal.com.br/noticias/recife/ambulantes-da-orla-de-boa-viagem-sao-capacitados-276721/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.destakjornal.com.br/noticias/recife/ambulantes-da-orla-de-boa-viagem-sao-capacitados-276721/


 

Recife, 05 de agosto de 2015 | quarta-feira 

 

 

Hora de viajar pelo Nordeste  

Começa amanhã e vai até sábado o 2º Salão de Turismo Rota 101 Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. 

Com participação de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, o evento tem como um dos grandes objetivos 

promover novas rotas associando os quatro Estados e integrando destinos e programações. O desafio é também atrair os 

consumidores para viajarem por uma rodovia cujas obras de duplicação e revitalização se arrastam. O Salão, que funcionará das 

16h às 22h, com entrada franca, promete várias ofertas promocionais de pacotes. A 2ª edição do Rota 101 Nordeste contará com 

200 empresas e 800 expositores, entre públicos e privados. Acontecerão, somente no primeiro dia, rodadas de negócios 

promovidas pelo Sebrae com participação de 18 operadores do Sul, Sudeste e Nordeste. Além de apresentações culturais e 

artesanato, haverá o Festival Gastronômico com chefs consagrados dos quatro Estados. Os pratos custarão R$ 25. São esperadas 

dez mil pessoas durante os três dias, entre autoridades do setor, secretários, técnicos de turismo, hoteleiros, operadores, agentes 

de viagens, empresários do segmento de lazer, jornalistas e público final. Para entrar, é preciso se credenciar no local. As 

inscrições pela internet encerraram ontem. O patrocínio é da CVC, com apoio do Ministério do Turismo. Um dos organizadores, 

Neiwaldo Guedes diz que, entre a primeira e a segunda edições, ocorreu uma retração em termos de espaço  para economizar, 

algumas empresas estão dividindo os estandes , mas houve crescimento em números. Na edição passada, em Natal, em 2013, 

foram 162 companhias. Como exemplo do que estará sendo ofertado, Guedes cita um dos lançamentos da CVC, uma proposta de 

fazer Recife-Natal (ou vice-versa), sendo a ida de avião e a volta de ônibus parando nos destinos turísticos de Pernambuco, Paraíba 

e Rio Grande do Norte. "Diferentemente de 2013, o dólar subiu muito, as pessoas continuam querendo viajar, mas estão 

buscando alternativas mais baratas", comenta Guedes. TURISMO WEEK NE Para estimular ainda mais o turismo interno, pela 

primeira vez, o Turismo Week terá uma edição exclusiva para o Nordeste. Os destinos e produtos dos Estados da região estarão, 

entre os dias 10 e 16 agosto, com descontos promocionais especiais. Informações: www.turismoweek.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismoweek.com.br/
http://jconline.ne10.uol.com.br/


 

Recife, 06 de agosto de 2015 | quinta-feira 

 

 

 

Estímulo aos pequenos negócios 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou ontem uma campanha para estimular o consumo de 

produtos e serviços fornecidos por micros e pequenas empresas. O Movimento Compre do Pequeno Negócio é nacional e inclui 

ações de divulgação que culminam no dia 5 de outubro, no qual é comemorado o Dia da Pequena Empresa. 

O objetivo da campanha é fazer com que as pessoas comprem preferencialmente de Microempreendedores Individuais (MEIs) na 

data. Até lá, a programação inclui capacitações para o empreendedor, promoção de vendas e contratações para os pequenos 

negócios e sensibilização da sociedade sobre a importância de estimular esse tipo de atividade. 

"Com esse movimento, queremos mostrar os benefícios de comprar de micro e pequenas empresas. São elas que fazem circular 

os recursos nas comunidades, gerando renda e empregos", afirma o superintendente do Sebrae em Pernambuco, Oswaldo Ramos. 

No Estado, são mais de 300 mil micro e pequenas empresas, o que representa 98,6% do total de empreendimentos. O número 

também responde por 26% do PIB pernambucano e 46,9% dos empregos formais. "No balanço do semestre, o MEI ainda tem 

saldo positivo, com mais de 100 mil empregos, então podemos dizer que ele está dando estabilidade à nossa economia nesse 

momento de crise", ressalta Ramos. 

A iniciativa de estimular a compra nos pequenos negócios também conta com o apoio de federações empresariais do Estado, 

como a Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe) e a Fecomércio-PE. 

De acordo com a diretora administrativo-financeiro do Sebrae, Adriana Côrte Real, mais de 2 mil empresas já mostraram interesse 

em participar da campanha. "Além da preparar o empresariado para melhorar os serviços, estamos trabalhando junto a 

prefeituras e governo para que façam pregões e licitações às pequenas empresas. A ideia é que esse movimento se perpetue", 

frisa. 

O Movimento Compre do Pequeno Negócio também disponibiliza um hotsite, no qual os empreendedores poderão cadastrar suas 

empresas para que o consumidor encontre os produtos e serviços próximos ao local de residência ou de trabalho. 
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Projeto vai estimular empresas 

Estimular a compra de produtos e serviços de micro e pequenas empresas (MPEs) dos vários setores é o propósito do Movimento 

Compre do Pequeno Negócio. Projeto iniciado pelo Sebrae, em parceria com federações, pretende abranger os empresários e 

todo os consumidores brasileiros. Mesmo com o momento de desaceleração da economia nacional, as MPEs continuam com 

saldos positivos, representando 26% do Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco. “A pequena empresa está sentindo a crise, 

mas são as que mais têm a capacidade de reação e adaptação”, pontuou a diretora técnica do Sebrae/PE, Ana Dias. Comum 

investimento de R$ 3milhões do Sebrae para o movimento em Pernambuco, a grande consolidação do projeto será no dia 5 de 

outubro, data em que se comemoram as MPEs. “Queremos que nesse dia se consolide, junto ao comércio varejista, uma nova 

data de pulso de vendas”, disse o diretor superintendente do Sebrae/PE, Oswaldo Ramos. De 21 a 26 de setembro também haverá 

em cidades de Pernambuco espaços para oferecer capacitação a vendedores e gestores das MPEs. A adesão de mais de duas mil 

empresas até o momento representa a importância que as MPEs têm no Brasil. “Esses pequenos negócios estão dando 

sustentabilidade à nossa economia, além de promover empregos e fazer circular os recursos da comunidade”, ressaltou Ramos. O 

objetivo é impactar nas vendas e valorizar o empresário como uma pessoa que muda o país, de todos os setores - comércio, 

indústria, serviços e agricultura. Os empresários inadimplentes também podem se beneficiar com o movimento, vendendo mais e 

melhor para pagar as dívidas. A oficialização do engajamento da empresa ao projeto é feita a partir de um cadastro no site 

www.compredopequeno.com.br. 
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Estímulo ao consumo dos produtos da vizinhança 

Sebrae lança campanha para fortalecer a relação das micro e pequenas empresas com clientes. Ações serão em todo o estado 

Que tal comprar produtos perto de casa, deixar o dinheiro ali no seu bairro, desenvolver a cadeia de negócios da comunidade e 

fomentar a atividade econômica? O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou ontem uma 

campanha para estimular o consumo de produtos e serviços de empreendimentos de pequeno porte, chamada de Movimento 

Compre do Pequeno Negócio. O programa também pretende turbinar a formalização de novos empreendedores que ainda 

estejam informais. Hoje são cerca de 312 mil microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenos empresários (MPE) no 

estado.  

“As MPEs estão consolidadas na economia, mesmo em tempos de crise. Os incentivos cresceram, bem como a ampliação de 

atividades e o acesso ao crédito. A ideia com este programa é que a sociedade possa valorizar o seu vizinho empreendedor, o seu 

bairro, comunidade, cidade, fazendo a economia se desenvolver. Não é um programa do Sebrae e sim da sociedade”, explicou 

Oswaldo Ramos, superintendente do Sebrae-PE. Para a criação e implantação do programa, o órgão investiu cerca de R$ 3 milhões 

em Pernambuco. No Brasil, o montante chega a R$ 80 milhões. 

A estratégia estará oficialmente em atividade a partir do dia 5 de outubro, Dia do Microempreendedor. Por hora, o empreendedor 

interessado já pode acessar e se cadastrar no site www.compredopequeno.com.br e conhecer as diretrizes do plano nacional. Até 

o lançamento, o Sebrae vai concentrar esforços na apresentação, orientação e participação das MPEs no plano estratégico. Até lá, 

o objetivo é mostrar as vantagens e capacitar os donos de negócios nas necessidades de cada um, no que podem melhorar, 

adaptar e criar por meio da adesão ao movimento. 

“Desta vez, o programa sai do foco apenas da empresa e vai até a sociedade. Vamos levar as campanhas de divulgação a todo o 

estado, com pontos de apresentação, orientação e incentivo à adesão. Esta estratégia é mais capilar, uma vez que, entre outros 

aspectos, busca reforçar a autoestima do empreendedor, para que ele se adapte ao momento econômico, mesmo em dificuldade, 

e crie saídas que agreguem valor e reconhecimento ao seu negócio”, pontuou Ana Cláudia Dias, diretora técnica do Sebrae-PE. 

 

05/08/2015 

Sebrae apresenta Movimento Compre do Pequeno para fortalecer micro e pequenas empresas 

Em Pernambuco, a apresentação ocorreu na sede do Sebrae-PE e o programa deve turbinar tanto a adesão das MPEs quanto a 

formalização de novos empreendedores 

 

 

Diretoria do Sebrae-PE apresentou o Movimento Compre do Pequeno e a expectativa é de também elevar o número de 

formalização de pequenos negócios. Foto: Augusto Freitas/DP/D.A Press 
 

Que tal comprar produtos perto de casa, deixar o dinheiro ali no seu bairro, desenvolver a cadeia de negócios da comunidade e 

fomentar a atividade econômica? No atual momento de estagnação da economia brasileira, parecem ideias fora da realidade 

quando a conjuntura financeira mostra sinais de elevação nas taxas de desemprego, juros altos e inflação sem dar trégua ao 

consumidor. Não são. Principalmente se você for dono da própria atividade e se encaixar na grande margem de 10 milhões de 

microempreendedores individuais (MEI) e micro ou pequenos empresários (MPEs) que faturam até R$ 3,6 milhões por ano.  

http://www.compredopequeno.com.br/


 

Com as metas que abrem esta reportagem, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresentou, 

nesta quarta-feira, tudo sobre o novo programa de fomento às MPEs, o Movimento Compre do Pequeno (veja o vídeo). A 

estratégia é inédita e estará oficialmente em atividade a partir do dia 5 de outubro, Dia do Microempreendedor, data em que foi 

instituído o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Brasil. Por hora, se você se encaixa nestas categorias empresariais, já pode 

acessar, se cadastrar no site www.compredopequeno.com.br e conhecer as diretrizes do plano nacional que promete 

potencializar o segmento das MPEs. Nas redes sociais, o Sebrae-PE criou a hasgtag #compredopequeno para fortalecer a iniciativa. 

 

Em Pernambuco, a apresentação ocorreu na sede do Sebrae-PE e o programa deve turbinar tanto a adesão das MPEs quanto a 

formalização de novos empreendedores, ainda informais, superando, assim, os cerca de 312 mil microempresários atuais nestes 

modelos de atividades, o equivalente, em média, a 26% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. A boa notícia, entre tantas 

anunciadas: o cadastro no site pode ser feito mesmo se você estiver com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) irregular 

(só não poderá, estando irregular, participar de licitações públicas nas compras feitas através do segmento). O Sebrae-PE dará as 

orientações necessárias para que o seu negócio continue na ativa, gerando emprego e renda.  

 

“As MPEs estão consolidadas na economia, mesmo em tempos de crise. Os incentivos cresceram, bem como a ampliação de 

atividades e o acesso ao crédito. A ideia com este programa é que a sociedade possa valorizar o seu vizinho empreendedor, o seu 

bairro, comunidade, cidade, fazendo a economia se desenvolver. Não é um programa do Sebrae, e sim da sociedade”, explicou 

Oswaldo Ramos, superintendente do Sebrae-PE. Para a criação e implantação do programa, o órgão investiu cerca de R$ 3 milhões 

em Pernambuco. No Brasil, o montante chega a R$ 80 milhões.  

 

O Movimento Compre do Pequeno, na avaliação do Sebrae, chega não apenas para tentar mudar o cenário econômico – na crise 

anterior, as MPEs continuaram fortes e praticamente sustentaram a economia antes do novo cenário de dificuldade – mas 

também com uma proposta de incentivar e elevar a cadeia de fornecedores e a participação dos pequenos negócios em licitações 

públicas. Vale lembrar que, por lei, os governos federal, estadual e municipal devem priorizar as compras públicas através dos 

micro e pequenos empreendedores cujas licitações não ultrapassem os R$ 80 mil.   

“Desta vez, o programa sai do foco apenas da empresa e vai até a sociedade. Vamos levar as campanhas de divulgação do 

Movimento Compre do Pequeno para todo o estado, com pontos de apresentação, orientação e incentivo à adesão. Esta 

estratégia é mais capilar, uma vez que, entre outros aspectos, busca reforçar a auto-estima do empreendedor, para que ele se 

adapte ao momento econômico, mesmo em dificuldade, e crie saídas que agreguem valor e reconhecimento ao seu negócio”, 

pontuou Ana Cláudia Dias, diretora técnica do Sebrae-PE.  

 

A expectativa em relação ao movimento é tão positiva que, mesmo antes do lançamento oficial, instituições como a Federação 

das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), Associação 

Comercial de Pernambuco (ACP) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), entre outros órgãos, já informaram a adesão de 2 mil 

empresas. O Sebrae-PE reforça que o movimento contemplará todos os setores onde há MPEs, como agricultura, serviços, 

comércio e demais.  

 

Capacitações e otimismo 

Mesmo consolidadas na economia nacional, estagnada e carente de melhorias urgentes, o setor das MPEs está otimista, na análise 

do Sebrae, em relação aos rumos do novo plano estratégico de fomento. Atualmente, segundo o órgão, 95% do total das 

empresas brasileiras são MPEs e respondem por 27% do PIB nacional, representando uma margem de 52% de todos os empregos 

gerados no país com carteira assinada, o equivalente a mais de 17 milhões de vagas no mercado de trabalho.  

http://www.compredopequeno.com.br/


Para fortalecer ainda mais essa cadeia produtiva a gerar emprego e renda, o Movimento Compre do Pequeno vai concentrar 

forças, até o dia 5 de outubro, na apresentação, orientação e participação das MPEs no plano estratégico. Até lá, o objetivo é 

mostrar as vantagens e capacitar os donos de negócios nas necessidades de cada um, no que podem melhorar, adaptar e criar por 

meio da adesão ao movimento. 

Serão quatro fases de execução do movimento: de apresentação, divulgação, uso de simbologias regionais (pegando carona nas 

culturas pernambucana e dos municípios) e lançamento oficial, na data já citada. O Sebrae-PE anunciou, inclusive, que entre os 

dias 21 e 26 de setembro montará espaços no Grande Recife, nas unidades regionais e principais cidades do estado para capacitar 

os empresários e funcionários, como gerentes e vendedores.  

 

“É um desafio grande para nós, do Sebrae-PE, e a sociedade, pois a tática agora é iniciar a onda Movimento Compre do Pequeno. 

O Sebrae, como também consumidor de negócios, atuará como uma diretriz e a meta é ir até os empresários para apresentar o 

programa e fomentar uma reação neste momento difícil da economia. Nas dificuldades, muitos empreendedores têm um poder 

transformador que faz toda a diferença no mercado de trabalho, ainda mais neste setor tão importante da economia, que é o das 

MPEs”, destacou Adriana Côrte Real, diretora administrativa do Sebrae-PE. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/08/05/internas_economia,590818/sebrae-apresenta-

movimento-compre-do-pequeno-para-fortalecer-micro-e-pequenas-empresas.shtml  
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Projeto incentiva consumo de produtos e serviços das micro e pequena empresas 

A iniciativa "Compre do pequeno negócio" foi apresentada nesta quarta-feira, na sede do Sebrae 

 

Com o objetivo de incentivar o consumo de produtos e serviços ofertados pelas micro e pequenas empresas, responsáveis por 

27% do PIB Nacional, o Sebrae lança nesta quarta-feira (06) em todo o Brasil, o movimento “Compre do pequeno negócio”. Em 

Pernambuco, a iniciativa foi apresentada nesta quarta, na sede do Sebrae, no bairro da Ilha do Retiro. 

A repórter Lélia Perlim conversou com o superintendente do Sebrae em Pernambuco Oswaldo Ramos, que destacou mais detalhes 

do movimento. “Vamos dar andamento ao movimento a partir da adesão das empresas que querem assinar conosco esse 

movimento, realizando ações de capacitação e promoção, finalizando no dia 5 com grande momento de compra do pequeno 

negócio”, contou. O superintendente Oswaldo Ramos falou ainda sobre as características do pequeno negócio.  

As micro e pequenas empresas faturam no máximo R$ 3,6 milhões por ano. No estado elas são mais de 312 mil, e são 

responsáveis por 26% do PIB Pernambucano. Outras informações sobre o movimento podem ser encontradas no site 

www.compredopequeno.com.br. 

http://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2015/08/05/projeto-incentiva-consumo-de-produtos-e-servicos-das-micro-e-pequena-

empresas-41109  

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/08/05/internas_economia,590818/sebrae-apresenta-movimento-compre-do-pequeno-para-fortalecer-micro-e-pequenas-empresas.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/08/05/internas_economia,590818/sebrae-apresenta-movimento-compre-do-pequeno-para-fortalecer-micro-e-pequenas-empresas.shtml
http://www.compredopequeno.com.br/
http://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2015/08/05/projeto-incentiva-consumo-de-produtos-e-servicos-das-micro-e-pequena-empresas-41109
http://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2015/08/05/projeto-incentiva-consumo-de-produtos-e-servicos-das-micro-e-pequena-empresas-41109
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Compras em pequenos negócios ganham data oficial no Brasil 

No dia 5 de outubro, sociedade brasileira poderá participar do Movimento Compre do Pequeno Negócio, promovido pelo Sebrae 

 

Superintendente do Sebrae, Oswaldo Ramos, destacou a importância dos pequenos negócios |  

A economia brasileira ganhou mais uma data de incentivo ao consumo. Assim como acontece em épocas comemorativas - como o 

Dia das Mães e o período natalino -, os pequenos empreendimentos, aqueles que faturam até R$ 3,6 milhões anualmente, agora 

terão o dia 5 de outubro como data oficial do Movimento Compre do Pequeno Negócio. Iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a ação pretende estimular a população a consumir produtos e serviços oriundos das micro e 

pequenas empresas. 

Saiba mais: Por que 5 de outubro? Esse foi o dia que se instituiu o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 

O Movimento foi lançado em Pernambuco nesta quarta-feira (5), na sede do Sebrae no bairro da Ilha do Retiro, no Recife. De hoje 

até 5 de outubro, a instituição colocará equipes nos bairros de todas as cidades pernambucanas e usará as principais mídias de 

comunicação para divulgar o Movimento. De acordo com o superintendente do Sebrae em Pernambuco, Oswaldo Ramos, a ideia é 

que a sociedade entenda a importância dos pequenos negócios para o desenvolvimento e manutenção da renda dentro das 

próprias comunidades. “É a primeira experiência do Sebrae na massificação da importância dos pequenos negócios para a 

sociedade. A marca do Movimento não é do Sebrae, é da sociedade. Queremos mostrar a importância dos pequenos negócios nos 

aspectos sociais. Eles valorizam os bairros e valorizam também os bens dos próprios moradores”, declarou Ramos. 

A ação acontecerá em quatro fases. A primeira já teve início e diz respeito à articulação do Sebrae junto a outras instituições. 

Segundo o superintendente, várias federações empresariais foram convidadas para aderir ao Movimento, entre eles a Fiepe e a 

Facepe. Só essa última já garantiu a participação de 2 mil empresas. A segunda etapa começou hoje com a divulgação da iniciativa, 

a partir da disseminação da imprensa e das inserções de vídeos e propagandas nos veículos e redes sociais. Já de 21 a 26 de 

setembro, como atividade integrante da terceira etapa, serão realizadas diversas capacitações que vão qualificar os empresários 

para receber os clientes. Por último, justamente no dia 5 de outubro, o Movimento pretende consolidar a data e despertar na 

sociedade a importância de adquirir produtos oriundos dos negócios pequenos. 

Para a diretora técnica do Sebrae em Pernambuco, Ana Cláudia Dias, o envolvimento da sociedade como os pequenos negócios 

será essencial para a consolidação do Movimento. “O parente, familiar, morador ou o próprio cliente tem que olhar para o 

empresário como agente transformador. O dinheiro fica na comunidade e gera desenvolvimento. Nosso objetivo não é apenas 

que aconteça um impacto nas vendas, mas que a sociedade entenda a necessidade de se fortalecer a pequena empresa. Isso 

melhora a autoestima do empresário”, disse Ana Cláudia. 

Segundo o Sebrae, ainda não existe uma estimativa de quanto será movimento, em termos financeiros, durante o Movimento 

Compre do Pequeno Negócio. Esse levantamento apenas será possível após a realização desta primeira edição, uma vez que a 

instituição já adiantou novas edições serão realizadas. 

javascript:void(0)


Um hotsite do Movimento já está disponível para que a população e os empreendedores conheçam mais a fundo como tudo vai 

funcionar. Na página virtual também será possível cadastrar as empresas para que os consumidores encontrem produtos e 

serviços. Entre as razões definidas pelo Sebrae para que o povo compre dos pequenos negócios estão “é perto da sua casa”, “é 

responsável por 52% dos empregos formais em todo o Brasil” e “o dinheiro fica nos eu bairro”. 

Números 

De acordo com dados do Sebrae, o Brasil conta atualmente com 10 milhões de micro e pequenas empresas, responsáveis por mais 

de 50% dos empregos formais em todo o País. A nível nacional, os pequenos negócios correspondem a 27% do PIB. 

Em Pernambuco, o número de MEI e micro e pequenas empresas passam de 312 mil. Desse total, em torno de 180 mil são 

considerados pequenos negócios. Eles também correspondem a quase 99% do total de empresas do Estado. 

http://pernambuco.ig.com.br/carreiras/2015/compras-em-pequenos-negocios-ganham-data-oficial-no-brasil  
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Segunda mão com cara de novo 

São mais de 12 mil brechós no país, que crescem aproveitando a mudança de postura do consumidor e o atual momento da 

economia brasileira 

Sapatos, peças de roupa, acessórios, bolsas, fantasias, artigos de luxo, itens para bebês e crianças. Muitos são os produtos 

seminovos que podem ser encontrados nos brechós, lojas especializadas na revenda de itens que algumas pessoas não querem 

mais, e outras adorariam ter. Até março deste ano, 12,6 mil estabelecimentos do tipo estavam em funcionamento no Brasil, um 

número 5% maior se comparado ao início do ano de acordo com o Sebrae. De fato, o momento é fértil para os brechós, que se 

aproveitam de uma mudança de padrão cultural – com valorização de um consumo mais consciente e a diminuição do preconceito 

por produtos usados – e econômico, explicado pelo encurtamento da renda das famílias.  

De acordo com o analista de orientação empresarial do Sebrae-PE Victor Abreu, quem está interessado em montar seu brechó 

conta com algumas possibilidades na hora de comercializar os artigos. “O empreendedor pode realizar parcerias com outros 

brechós e vender ou trocar internamente aquilo que não faz o perfil do seu estabelecimento, comprar diretamente dos próprios 

clientes e revender ou apostar na modalidade consignada”, revela. Através da consignação, o empresário estabelece um período 

de tempo para manter uma peça na loja. Caso ela seja comercializada, parte do lucro é repassado ao fornecedor. Se não houver 

venda, o produto é devolvido. “É uma modalidade bem interessante, porque não há prejuízo para o proprietário do brechó”, 

complementa.  

À frente do Etiqueta Única, a empresária Patrícia Sardenberg já havia trabalhado com varejo na área de luxo. “Comecei o brechó 

porque muitas pessoas que queriam descartar seus itens de marca acabavam com os produtos sofrendo depreciação do valor. De 

outro lado, havia outros consumidores que não podiam pagar pelo valor de mercado das marcas. Agora encontram abatimentos 

bastante significativos.” Para garantir a idoneidade das peças, a empresária conta que cada item revendido passa por avaliações. 

http://www.compredopequeno.com.br/
http://pernambuco.ig.com.br/carreiras/2015/compras-em-pequenos-negocios-ganham-data-oficial-no-brasil
http://www.diariodepernambuco.com.br/


“Além do estado de conservação das peças, me preocupo com a autenticidade do produto. Conto com profissionais qualificados 

para garantir que as peças sejam verdadeiras e ninguém saia lesado”, revela Patrícia. 

Um negócio que passa longe da falência 

O brechó é um negócio que, se bem administrado, passa longe da falência. “Como ainda existem poucos em comparação a outros 

tipos de negócio, e eles atendem um público extremamente variado, dificilmente vemos um estabelecimento do tipo dar errado”, 

comenta o analista de orientação empresarial do Sebrae-PE Victor Abreu. Ainda de acordo com ele, podem ser destacados como 

consumidores de brechó pessoas com uma pegada mais ecológica e socialmente responsável, indivíduos das classes C e D, 

apreciadores da moda retrô e, ainda, compradores de olho em marcas de luxo. 

 

Graças a essa variedade, é preciso que o brechó encontre sua própria identidade e saiba por que clientes pode atender melhor. 

“Se a loja procurar transmitir uma mensagem mais neutra para tentar abarcar mais clientes, vai ficar sem nenhum, porque não 

haverá identificação com os ambientes e com as peças”, revela Abreu. Outro cuidado primordial é a preocupação com higiene e 

conservação dos produtos. Dona do Rêvê Brechó, Vera Santana aposta em fornecedores consignados para garantir a qualidade e a 

boa higienização dos materiais que recebe. 

“Ainda assim, sou muito exigente e de vez em quando rejeito algumas peças que eu não considero suficientemente bem 

conservadas. Antes de vender, deixo tudo limpinho e coloco o perfume da loja”, comenta Vera. Para Victor Abreu, a postura da 

empresária é mais do que adequada, já que os consumidores não estão dispostos a consumir itens com estado de conservação 

precário. “O cliente de brechó quer adquirir artigos usados, sim, mas que tenham aspecto de novos. Não é porque está pagando 

menos que ele deve deixar de ser exigente.” 
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Tempo é a alma do negócio 

Empreendedor precisa aprender a gerir um dos insumos mais preciosos. A dica é analisar bem o problema e simplificar processos 

Estrutura, caixa, capital, investimento, ideais. São muitos os fatores que um empreendedor deve levar em consideração para gerir 

uma empresa de maneira que obtenha sucesso. Mas existe um fator que, depois de gasto, não pode mais ser recuperado: o 

tempo. Por isso a produtividade é importante para aprender a gerenciar o tempo dedicado a um negócio. 

Quem dá as dicas sobre como lidar melhor com o tempo disponível é Roberta Andrade, gerente de atendimento do Sebrae-PE. Ela 

diz que empreendedores muitas vezes não sabem agir da melhor maneira quando se deparam com um problema. “Às vezes se 

perde muito tempo com o problema em si em vez de simplesmente procurar uma solução.” Vale lembrar que problemas à 

primeira vista complexos podem se revelar bem menores após uma análise mais cuidadosa. 

Roberta também fala da simplificação de processos. “O ideal é procurar se organizar o quanto antes, na medida do possível e sem 

perder o controle.” Assim, ela completa, “sobra mais tempo para executar as ações e menos tempo é perdido”. Segundo ela, uma 

boa organização e um planejamento adequado se traduzem em mais produtividade. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


É o que acontece na prática na Manifesto Games, empresa recifense que faz jogos eletrônicos. A equipe, com cerca de 50 

funcionários, costuma desenvolver de 20 a 30 projetos ao mesmo tempo. “A gente tem um processo de planejamento semanal”, 

explica Aline Cesário, gerente de projetos da Manifesto. “Decidimos qual vai ser a alocação de profissionais para qual semana, 

dependendo de quais forem as prioridades.” 

Segundo Aline, esse planejamento é importante pois “não dá para colocar as mesmas pessoas o tempo inteiro nos mesmos 

projetos, é necessário que exista uma distribuição adequada.” E para um planejamento funcional, comunicação é fundamental. 

Mais atenção 

A atenção ao funcionário é algo que a gerente de atendimento do Sebrae-PE, Roberta Andrade, também recomenda. 

“Principalmente nas empresas menores, que é onde o empreendedor pode dar mais atenção e de fato ouvir o que o funcionário 

tem a dizer. O colaborador tem que ser tão bem tratado quanto o cliente”, explica Aline Cesário. 

“O ideal é dialogar, tanto com os funcionários como também com os clientes para que sempre fique tudo bem claro”, diz Aline 

Cesário. 

A internet também é uma boa aliada na busca pela produtividade. “A internet, quando não utilizada para distrações, facilita a 

gestão”, afirma Roberta. A gerente inclusive recomenda dois aplicativos gratuitos que têm parceria com o Sebrae. O Qipu 

(http://www.qipu.com.br/) e o Market Up (http://marketup.com/) são destinados a micro e pequenas empresas. 
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MPEs sob ameaça de perder secretaria 

AJUSTE FISCAL Setor diz que extinção da Secretaria Federal da Micro e Pequena Empresa, que tem status de ministério, já estaria 

na mesa da presidente Dilma Rousseff 

O governo que prometeu reduzir a burocracia e os impostos para o pequeno empresário agora pode extinguir a Secretaria Federal 

da Micro e Pequena Empresa, que tem status de ministério. A informação circula em Brasília, segundo confirmação de entidades 

que representam as empresas contábeis, e faria parte das medidas de enxugamento da máquina e redução de gastos públicos. O 

aval já teria sido dado pela presidente Dilma Rousseff. O setor é responsável pela criação da maioria dos empregos brasileiros nos 

últimos anos. 

O presidente da Fenacon, federação que representa as empresas de contabilidade, Mário Berti, acredita que o corte deve mesmo 

acontecer e estaria já na mesa da chefe do Executivo. "Nós estamos abominando (a medida), porque nunca, usando as palavras do 

ex-presidente Lula, na história desse País’, as micro e pequenas empresas tiveram tanta guarida como na existência dessa 

secretaria, através do Ministro Afif (Guilherme Afif Domingos). O elo hoje com o governo é a secretaria", pondera. 

http://www.qipu.com.br/
http://marketup.com/
http://jconline.ne10.uol.com.br/


Berti salienta ainda que a pasta tem um orçamento pequeno, "coisa de 30, 40 funcionários". Para ele, o corte não irá ajudar a 

resolver o problema do déficit. Pelo contrário, irá piorar a situação. Se não houver mais essa porta de entrada, na ótica do 

presidente, pode haver uma piora ainda maior da crise, pois o setor continua sendo pressionado com algumas questões, a 

exemplo da substituição tributária. A atual geração de empregos ficaria prejudicada, assim como a existência desses negócios, que 

responde por 40% das vagas formais do Brasil. 

"É essencial evidenciar a importância social que esse ministério tem", acrescenta Albérico Morais, presidente do sindicato local 

das empresas de serviços contábeis (Sescap-PE). Como destaque do que foi feito dentro do governo e que veio de dentro da 

secretaria, os dois especialistas listam universalização do Simples Nacional, criação do Simples Social (em andamento), 

desburocratização de abertura e fechamento de empresas e criação do Microempreendedor Individual (MEI). 

 

ARRECADAÇÃO 

Dados divulgados pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa e pelo Sebrae mostram que a arrecadação do Simples Nacional foi 

6,73% maior, em termos reais, nos seis primeiros meses de 2015, em comparação com o mesmo período de 2014. Além disso, a 

criação de empregos no setor apresentou saldo positivo entre janeiro e junho, com criação de 116,5 mil vagas. 

"Felizmente, as expectativas exageradamente pessimistas não conseguiram derrubar o crescimento chinês das micro e pequenas 

empresas, que continuam sustentando o emprego e a renda no Brasil," afirmou o ministro da Secretaria da Micro e Pequena 

Empresa (SMPE), Guilherme Afif Domingos. "A exemplo dos últimos anos, os resultados confirmam o protagonismo dos pequenos 

negócios", completou. 

O presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barretto, avalia que o panorama positivo possui relação direta com um ambiente de 

negócios mais adequado ao pequeno empreendimento, que foi construído ao longo das últimas décadas. "Hoje são mais de 10 

milhões de empresas no Simples Nacional e os pequenos negócios são responsáveis pela criação da maioria dos empregos 

brasileiros nos últimos anos. Sem contar que já respondem por 27% do PIB." 
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Sebrae mostra saída para crise 

Preocupados com as dificuldades financeiras que atravessam o Brasil, entidades ligadas o Sebrae-PE buscam alternativas para 

ajudar os Micro e Pequenos Empreendedores MPE) por meio do Movimento Compre do Pequeno Negócio, lançado ontem no 

Estado. iniciativa, apresentada nacionalmente na semana passada, visa estimular as vendas os pequenos negócios, principalmente 

no bairro de origem do empreendimento. Sócia da empresa de arte e artesanato Isnaldo Reis, a empreendedora Mona Holanda foi 

convidada para participar do evento realizado no Golden Tulip Recife Palace. Procurando um auxílio para enfrentar a crise, Mona 

acredita que o movimento sensibilizará toda a sociedade. “A campanha veio em um momento muito certo, pois estou procurando 

caminhos e soluções para vencer o momento ruim”, disse a empreendedora, que irá divulgar a ação para todos os colegas da área.  

Na ocasião, entidades empresariais, governamentais, federações, prefeituras do Estado - Recife, Jaboatão, Ipojuca, Cabo de Santo 

Agostinho e Camaragibe -, além de instituições financeiras, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, 

estiveram presentes para firmar o apoio ao projeto. “A ação tema perspectiva de movimentar os recursos de todo o Estado de 



Pernambuco. Então estamos empenhados na divulgação e mostrando a relevância do movimento”, disse o presidente da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), Josias Albuquerque. Outro 

parceiro é a Caixa Econômica, que já tem planos para contribuir. “Esse projeto se une aos nossos valores de se tornar cada vez 

mais o banco dos MPEs. Então para quem já tem uma formalização, vamos oferecer acesso à linhas de crédito e para os 

Microempreendedores individuais (MEIs) que estão no início do negócio vamos ajudá-lo com educação financeira”, informou 

gerente regional da Caixa, João Carlos Sá Leitão. 
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#compredopequeno 

Movimento lançado pelo Sebrae mira participação das micro e pequenas empresas nas licitações públicas para fortalecer setor 

 

 

Gibson Siqueira, diretor da Associação Comercial, lista dificuldades em Arcoverde 

O Movimento Compre do Pequeno, apresentado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na 

semana passada, iniciou a terceira fase do plano para fortalecer os pequenos negócios. Ontem, o Sebrae-PE apresentou o 

programa a empresários e órgãos ligados ao setor com o objetivo de reforçar a campanha em Pernambuco e intensificar a 

participação das MPEs nas licitações públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. 

 

Desde 2006, a Lei Complementar 123 garante às MPEs benefícios nas licitações públicas. A criação da Lei Complementar 147, a 

participação no processo foi ampliada e assegurada nas licitações federais. Pela LC 147, na falta de lei estadual e municipal sobre o 

tratamento diferenciado às MPEs, será aplicada a legislação federal vigente, que garante exclusividade a elas nas licitações, cujo 

valor não passe dos R$ 80 mil. Assim, o licitante não direciona o processo. Antes, municípios, estados e União incluíam ou não as 

MPEs nos pregões. 

 

“Em Arcoverde, enfrentamos problemas no setor varejista, agravados pela falta de água e inadimplência em vários segmentos. A 

conscientização das prefeituras sobre a participação das MPES nos pregões e a mudança de hábito fortalecerão a geração de 

emprego e renda nos municípios”, disse Gibson Siqueira, diretor de núcleos empresariais da Associação Comercial de Arcoverde 

(ACA), no Sertão do estado. 

 

Oswaldo Ramos, superintendente do Sebrae-PE, explicou que o movimento não é constituído apenas pelo Sebrae. “A campanha 

apoia todos os setores onde as MPEs atuam, como comércio, serviços, agronegócio, entre outros, e o próprio poder público. A 

participação dos parceiros será determinante para o sucesso do movimento”, declarou o superintendente. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


 

O plano também deve reforçar MPEs que exportam. Para Márcio Waked, diretor-executivo da Bio Fair Trade, que atua no método 

de negócio social, muitos países compradores de produtos de MPEs brasileiras têm receio quanto à qualidade e capacidade de 

entrega. “A catalização de um novo ambiente de negócios reforça o interesse das MPEs em melhorar seu atendimento, produto e 

entrega. Com isso, o capital circula e volta ao setor fortalecendo a cultura e gerando emprego e renda”, pontuou Waked. 

 

13/08/2015 

Empreendedores digitais podem se beneficiar de nova ação do Sebrae 

O Sebrae está apresentando a empresários e ao público consumidor de todo o Brasil o movimento #CompreDoPequeno, que tem 

como objetivo incentivar a compra de produtos e serviços de pequenos negócios. Empreendedores digitais, que muitas vezes 

estão à frente de empresas de menor porte, podem participar da ação para atrair mais clientes. 

O Movimento Compre do Pequeno Negócio contará com uma série de ações, entre capacitações para os empresários e campanha 

para os consumidores, até o momento principal da iniciativa, o dia 5 de outubro. A data, que marca o Dia da Pequena Empresa, 

será considerada, nacionalmente, o dia de comprar produtos de um pequeno negócio. 

Como participar do Movimento #CompreDoPequeno 

A primeira das atividades preparatórias para o dia do #CompreDoPequeno já está no ar. O Sebrae lançou uma campanha na 

mídias e nas redes sociais para lembrar aos consumidores a importância das empresas locais e de menor porte. 

A campanha conta ainda com o site CompreDoPequeno, que servirá como guia para o cliente que tiver em busca de uma empresa 

pequena para atender sua necessidade. O empresário, digital ou não, deve apenas cadastrar os dados do negócio para fazer parte 

da busca. Não é preciso pagar nada. Podem participar da iniciativa pequenas e micro empresas, além de profissionais registrados 

como Micro Empreendedor Individual (MEI) 

Aqui mesmo já mostramos como profissionais de mídias digitais podem ter seus próprios negócios como MEI. Veja mais aqui. 

Os empresários também poderão participar de vários workshop e cursos. O Sebrae e instituições parceiras vão realizar uma 

semana de capacitação em todo o Brasil de 21 a 26 de setembro, para preparar os empresários especialmente para o 5 de 

Outubro com palestras, consultorias e orientaçõessobre, por exemplo, controle de custos e atendimento ao cliente. 

Segundo Oswaldo Ramos, superintendente do Sebrae em Pernambuco, a instituição já conversou com os principais 

representações empresariais no estado como a Federação das Indústrias de Pernambuco (FIEPE) e a Federação das Câmaras do 

Dirigentes Lojistas (FCDL) arregimentando a participação de mais de 2 mil empresas no movimento. Ele explica que a marca da 

ação pode ser apropriada pelos empreendedores e apoiadores para dar mais corpo ao movimento. 
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Equipes do Sebrae vão visitar negócios em todo o país falando sobre a campanha e distribuindo kits gratuitos para que as 

pequenas empresas sejam facilmente identificadas pelos consumidores. No caso de negócios ou empreendedores digitais que não 

tenham loja física,  Ana Dias Cláudia, diretora técnica do Sebrae em Pernambuco, tem um pedido simples: venham até nós. Como 

o time do Movimento não poderá bater à porte de um negócio que funciona no modelo digital, a orientação é que esses 

empresários se cadastrem no site do Movimento e procurem o Sebrae para saber como tirar melhor proveito da campanha. 

Como estão os pequenos negócios no Brasil 

Dados do Sebrae deixam clara a importância dos pequenos negócios, entre eles os digitais, para a economia brasileira. As 

pequenas e micro empresas e os MEI, somam mais de 10 milhões de empresas no Brasil. Esta categoria de negócios, aqueles que 

faturam até R$ 3,6 milhões ao ano, são mais de 95% do total de empresas brasileiras, respondem por 27% do PIB no Brasil e 

por 52% do total de empregos com carteira assinada – mais de 17 milhões de vagas. 

“Há 42 anos, o Sebrae prepara o empreendedor para melhorar a gestão das empresas, para que elas se tornem mais eficientes e 

atendam melhor os consumidores. Agora é a primeira vez que fazemos um movimento para a sociedade, para que as pessoas 

percebam que ao comprar do pequeno, elas estão melhorando a sua cidade, gerando empregos e ajudando a economia”, destaca 

o presidente do Sebrae, Luiz Barretto. 

Por que é legal comprar do pequeno negócio? 

A pequena empresa é tão importante para a economia brasileira que o Sebrae acredita que apoiá-las é um “ato transformador”. 

Comprar do pequeno negócio desenvolve a comunidade local, faz com que os recursos circulem dentro do seu bairro e gera 

empregos. Mas não é só. A instituição acredita que, devido a fatia que esse tipo de empreendimento representa no total da 

geração de neǵocio no Brasil, comprar do pequeno e fazê-los crescer é uma das alternativas para ajudar o país a sair da crise 

econômica atual. 

“A crise afeta a todos. Mas as pequenas empresas continuam sendo as que mais geram emprego. O setor está sentindo os 

impactos, mas são as pequenas que têm mais chance de mudar e se adaptar e melhor capacidade de reagir”, diz Adriana Corte 

Real,  Diretora Administrativo Financeiro do Sebrae em Pernambuco. 

Ana Cláudia Dias, complementa. “Queremos estimular o perfil empreendedor, enfrentar e encontrar soluções para o momento de 

crise.  Queremos aumentar as vendas e fortalecer a imagem das pequenas empresas. É por meio delas que a gente pode mudar a 

economia deste país” 
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Capacitação para o pequeno empreendedor 

Projeto do Sebrae/PE, em parceria com o Instituto Shopping Recife e Fecomércio, quer habilitar morador da Entra Apulso que tem 

negócio próprio 

Levar conhecimento de vendas a pequenos empreendedores da comunidade Entra Apulso, localizada em Boa Viagem. Este é o 

objetivo da Jornada Empreendedora, iniciativa do Sebrae/PE, com apoio da Fecomércio e Instituto Shopping Recife. O projeto 

busca levar conhecimento aos empreendedores que atuam no local para que estes possam alavancar os negócios, mesmo em 

tempos de crises. Levantamento realizado pelos órgãos apontam que a comunidade possui dois mil negócios, entre formais e 

informais. A maior parte deles está na área de alimentação e beleza, setores que são alvos da jornada.  

 

“O nosso projeto é de desenvolvimento territorial através da vocação produtiva da região. A ideia é buscar o desenvolvimento 

local, a geração de emprego e renda e, consequentemente, a formalização”, afirmou a diretora executiva do Instituto 

Fecomércio/PE, Brena Castelo Branco. As jornadas são realizadas há três anos e tem duração média de 20 horas. 

 

A costureira e cabeleireira Silvânia França foi uma das que viram nas jornadas uma oportunidade. “Eu já trabalhava na área mas 

não estava conseguindo me organizar financeiramente. Com o curso eu aprendi, por exemplo, noções de empreendedorismo, 

fluxo de caixa, pro-labore e ainda as oportunidades de crédito, que para mim, foi o mais importante”, conta.  

 

Mãe de quatro filhos, a jornada foi apenas o primeiro passo da qualificação. Silvânia conta que após as palestras buscou outras 

qualificações, inclusive um curso de oito meses. “Foi uma época difícil. Após um dia de trabalho eu assistia aulas das 18h às 22h. 

Mas valeu a pena. Hoje sou organizada financeiramente e já realizei alguns sonhos”, diz. Entre as conquistas, ela diz ter 

conseguido abrir o salão de beleza e já expandiu o negócio quatro vezes. Uma das expansões foi para incluir uma sala de corte e 

costura. O empreendimento conta com duas funcionárias. 

 

A próxima edição da Jornada Empreendedora inicia na primeira semana de setembro. As inscrições são gratuitas. As aulas são 

ministradas por consultores da rede do Sebrae e ocorrem a partir do dia 24 de agosto. As capacitações são sobre planejamento e 

análise, gestão financeira, habilidades gerenciais, determinação de capital de giro e noções de administração.  

 

“O ideal é que o aluno assista a todos os cursos. Um é complemento do outro e ajudará a fortalecer o negócio”, enfatiza Brena. 

Após a jornada serão promovidas capacitações no segmento de gastronomia e de beleza, vocações da comunidade.  

Na área de gastronomia, a grade será sobre comidas de botequim, formação de preço de venda, bolos e tortas contemporâneas, 

mídias digitais a serviço do varejo e aproveitamento integral dos alimentos. No caso do curso da área de beleza, o conteúdo ainda 

está sendo fechado. 

 

Recife, 24 de agosto de 2015 | segunda-feira 
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JORNADA 1 - Com o objetivo de levar conhecimento aos microempreendedores individuais, o Sebrae, a Fecomércio e o Instituto 

Shopping Recife vão promover uma jornada empreendedora.  

JORNADA 2 - A ação será feita a partir de hoje e é direcionada para a Comunidade Entre Apulso, de Boa Viagem, com aulas sobre 

planejamento e análise, e gestão financeira.  

JORNADA 3 - Após a jornada, também terão capacitações em gastronomia. As inscrições são gratuitas e feitas no Instituto 

Shopping Recife, local do evento. 
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Empreenda mesmo na crise  

OPORTUNIDADES Aperto econômico retrai consumo, mas há necessidades que se mantêm, como as da área de reparos e 

manutenção "Enquanto uns choram, outros vendem lenços." Esse ditado popular no mundo empresarial é outra forma de dizer o 

que os consultores sempre tentam lembrar aos empreendedores: a crise não deve impedir a criação de um novo negócio. Há 

segmentos, inclusive, que se beneficiam com ela. Considerando que a maioria das previsões apontam para a continuidade do 

aperto econômico pelo menos nos próximos 12 meses, o site Empreendedores-Web fez recentemente uma lista com as áreas em 

que há boas oportunidades para quem está montando um negócio. Todas envolvendo serviços (veja quadro ao lado). A gerente de 

http://jconline.ne10.uol.com.br/


atendimento Individual do Sebrae Pernambuco, Roberta Andrade, confirma que os segmentos apontados pelo site têm potencial 

para quem quer empreender. Ela acrescenta que a área de beleza e de alimentação também abrigam nichos interessantes. 

Segundo Roberta, mesmo com a retração no consumo, serviços e produtos ligados à imagem se mantêm nas despesas mensais, 

especialmente entre as mulheres. Como exemplo, ela cita venda de cosméticos e cuidados com os cabelos, mãos, pés e rosto. 

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Perfumaria (Abihpec) mostram que a expectativa de faturamento 

no setor este ano é de R$ 42,6 bilhões, 42% a mais do que em 2010, quando a economia do País estava a pleno vapor. "Há 

pesquisas que mostram que, com menos dinheiro e sem ter acesso a itens mais caros, as mulheres compram produtos mais 

baratos, como batons. Além disso, há uma questão relacionada à necessidade de aumento da autoestima", comenta. Roberta 

Andrade complementa dizendo que a venda de alimentos prontos para serem consumidos em casa representam um canal a ser 

explorado, tendo em vista o aumento do custo de comer fora de casa. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel), o faturamento médio do setor de alimentação fora de casa caiu 8,39% no primeiro trimestre de 2015, atingindo, 

principalmente, restaurantes que oferecem refeições com valores superiores a R$ 30. No entanto, a especialista argumenta que as 

pessoas estão deixando de ir a restaurantes porque estão sem dinheiro, não porque não precisam. Desse modo, quando 

encontram opções mais baratas, a demanda continua. É o que ocorre com o movimento dos food trucks. "Comida de qualidade a 

preço baixo e com a possibilidade de virar um passeio barato para a família é um diferencial", diz Roberta. GESTÃO Contudo, ela 

destaca que um empreendedor não deve levar uma ideia à frente apenas pela oportunidade. É preciso ter alguma identificação 

com a atividade e se preocupar minimamente em preparar-se. Outra orientação, que também vale para quem já tem um negócio, 

é que momentos de crise exigem mais atenção aos controles internos, especialmente o financeiro. "Mas o corte de custos nunca 

deve comprometer a qualidade do produto ou serviço, e sim focar redução de gastos e aumento de produtividade", alerta. 
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Empreender para ter equilíbrio 

Ser empresário é um status cobiçado pelo brasileiro, que aposta na gestão do próprio negócio como forma de administrar bem a 

vida pessoal e profissional 

 

No que você pensa quando as palavras bem-estar e sucesso vêm à mente? Para 69% dos brasileiros, alcançar o equilíbrio entre 

vida profissional e pessoal é uma premissa necessária para ter felicidade e sensação de dever cumprido, principalmente para 

quem tem acima de 35 anos. O dado pertence à pesquisa Escolhas de Vida, produzida pelo Instituto Qualibest a pedido do 

American Express. Mas em meio a rotinas de trabalho extensas e tempo curto para desfrutar de lazer, a abertura do próprio 

negócio aparece como uma solução mais balanceada. Por isso, não é de se espantar que cerca de um terço da população deseje se 

tornar o novo empreendedor do pedaço.  

 

Para o presidente da American Express, José Carvalho, mesmo no atual cenário econômico, o terreno é fértil e empreender 

representa oportunidades de crescimento para quem enxerga as necessidades dos consumidores. “Saber ouvir o que um 

momento de crise tem a dizer é um grande diferencial para o empreendedor no contexto em que vivemos”, comenta. Carvalho 

acredita, ainda, que o Brasil é terra de profissionais muitos criativos e com potencial, mas sem preparo teórico, e ressalta que 

empreender demanda muito estudo, trabalho e dedicação.  

 

“Todo novo empreendimento demanda tempo para desenvolver um plano de negócio, encontrar investidores, mentores, sócios e 

montar uma equipe de confiança. O conhecimento teórico alinhado a uma ideia inovadora e criativa é o ponto de partida, mas só 

isso não garante sucesso”, declara. Preocupadas com o futuro de seu negócio, as microempreendedoras Mônica, Lígia, Maria do 

Carmo e Carmenita Neves procuraram ajuda do Sebrae para se formalizar e desenvolver a empresa de forma estratégica.  

http://www.diariodepernambuco.com.br/


“Trabalhamos com um serviço de café da manhã, além de fazer bolos regionais, tortas, doces e mousses. Em determinado 

momento, paramos para pensar que podíamos investir melhor e ter mais lucro, então procuramos orientação”, explicam. “Nossa 

meta é oferecer qualidade nos produtos e no atendimento para conquistar cada vez mais clientes”, declara Lígia.  

 

A abertura da própria empresa também é vista pela população como uma forma de obter confiança para alcançar seus objetivos e 

obter um horário flexível, mas nem tudo são flores. Depois de uma temporada na Alemanha, a designer Renata Jatobá retornou 

ao Recife e abriu a Wunderbar, empresa especializada em design de interiores. Suas poltronas, almofadas, sofás, puffs, entre 

outros itens, são vendidos em mercados itinerantes e lojas de terceiros. “Eu me sinto muito mais confiante e satisfeita por 

trabalhar com criatividade, minha verdadeira paixão. Estou sempre cercada de amigos da mesma área de atuação e conversamos 

muito sobre o assunto”, conta. “Mas eu trabalho mais do que quando era funcionária pública na Alemanha, e sinto que os clientes 

ditam um pouco dos meus horários”, completa.  

 

O sacrifício parece compensar para uma parcela mais jovem da população. Dentro do grupo entre 25 e 34 anos, o peso do 

trabalho na vida pessoal tem menos relevância quando se compara com a opinião da Geração X (faixa etária que se estende dos 

35 a 50 anos), mais interessada em priorizar vivências pessoais. “A maturidade traz a noção do equilíbrio e da necessidade de se 

dedicar igualmente ao trabalho e ao lado pessoal”, reflete Carvalho. “O mais importante é que, independente da faixa etária, o 

desejo de empreender tem se mostrado como uma válvula de escape para empregos insatisfatórios e uma forma de manifestar 

paixões e afinidades”, revela. 
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Hora de suar a camisa e inovar 

O cenário é de uma competição acirrada, mas o mercado de academias ainda tem espaço para receber empreendedores que 

buscam inovar. A aposta é o crossfit 

 

Você já deve ter tido a impressão de que houve um aumento na quantidade de academias. Mas não é só achismo. Segundo o 

Sebrae, entre 2007 e 2012, o número de academias cresceu 133% em todo o país. Atualmente são mais de 14 mil espalhadas pelo 

Brasil, sendo 357 em Pernambuco. É um cenário de competição acirrada. Mas será que ainda existe espaço para novos 

empreendedores na área? 

 

João Paulo de Andrade, analista do Sebrae-PE, diz que a resposta é sim. “A dica para quem atua ou pretende atuar em mercados 

muito concorridos é sempre inovar”, afirma. “Se o empreendedor conseguir se diferenciar da maneira correta, a chance de 

conseguir espaço é maior.” O empresário Eduardo Mariani seguiu esse conselho para conseguir se diferenciar entre tantos 

concorrentes. Ex-atleta, ele é sócio da Crossfit Manguetown, espaço especializado na prática esportiva que vem ganhando muitos 

adeptos no país.  

 

“O crossfit consiste em movimentos funcionais constantemente variados, com levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica 

a atletismo”, explica Mariani. Por conta dessas particularidades, o lugar onde se pratica o crossfit é chamado de “box”, não de 

academia. O empresário conta que “esses exercícios não exigem máquinas, o que possibilita um investimento inicial menor”. Ele 

soube da existência do crossfit através de amigos. Aproveitou a carência de serviços do tipo no estado para investir cerca de R$ 

400 mil no box. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


Diferentemente das academias tradicionais, o box de crossfit trabalha com um número limitado de alunos. São 250 na 

Manguetown. “Nosso principal bem são os alunos”, diz Mariani. Ele conta que faz parte da cultura do crossfit “manter um 

planejamento interno, estimular o aluno a participar de eventos, e fazer acompanhamento de prevenção”. A quantidade menor 

de alunos faz com que os profissionais possam dar mais atenção a cada um. 

 

Para João Paulo de Andrade, esse cuidado maior com os clientes é algo que falta nas academias tradicionais. “Muitas vezes os 

clientes antigos são desvalorizados em detrimento dos novos”, diz. “Vemos isso principalmente no verão, quando aparecem 

promoções exclusivas para novos alunos. Por isso é importante também valorizar os clientes antigos e fiéis, que fazem uma boa 

propaganda boca a boca e ajudam a conquistar novos.” Ainda mais para quem está começando, ter seu negócio bem visto por 

potenciais clientes pode favorecer na conquista por espaço no mercado. 

 

 

Recife, 31 de agosto de 2015 | segunda-feira 

 

 

 

 

 

Por conta própria 

 

A crise – aquela que a presidente Dilma Rousseff só descobriu que é grave há pouquíssimo tempo – tem feito milhares de 

brasileiros passarem para o outro lado do balcão. Estão virando empreendedores por necessidade. Os dados do Indicador Serasa 

Experian de Nascimento de Empresas mostram que quase um milhão de novas empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e 

julho deste ano.  

Para ser mais exata, houve a criação de 990.964 empreendimentos. Essas empresas bebês representam um aumento de 4,9% na 

comparação com o número de “nascimentos” no primeiro semestre de 2014. Só em Pernambuco foram abertos 31.687 novos 

empreendimentos, alta de 6,5% na comparação com os 29.763 registrados nos seis primeiros meses do ano passado. No primeiro 

semestre, fomos o décimo estado onde mais se abriu empresa. 

 

Os economistas da Serasa Experian confirmam que, diante do quadro adverso da economia do país, o crescimento do número de 

novas empresas “pode ser creditado ao aumento do empreendedorismo por necessidade, em contraposição ao 

empreendedorismo por oportunidade”. Deixar de ser empregado e montar o próprio negócio vira alternativa contra o 

desemprego que só aumenta no país. 

 

É aí que mora o perigo. Ou pode morar, caso o novo empreendedor monte o negócio “na doida”. Não custa lembrar que a 

sobrevivência da empresa passa sempre pelo planejamento e por uma boa gestão financeira. O pessoal do Sebrae tem algumas 

dicas para quem vai se aventurar por conta própria. É o seu caso? Então dê uma boa olhada nelas e boa sorte nessa nova fase da 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


vida. 

 

1. Planeje-se. Antes de abrir uma empresa, é preciso estudar todos os aspectos que envolvem o negócio. Deve-se pesquisar quem 

será o público-alvo, fornecedores, custos fixos e variáveis, concorrência e localização adequada.  

 

2. Controle é igual a registro. Ter total controle dos compromissos que você assumiu significa que nenhum custo – nenhum 

mesmo, fixo ou variável, por mais insignificante que pareça – deve ficar de fora do seu radar (vulgo planilha financeira).  

 

3. Nunca misture seus gastos pessoais e empresariais. Nada de usar o dinheiro da empresa para quitar contas estritamente 

pessoais. Isso também ajuda na hora de declarar o Imposto de Renda, uma vez que é bem mais fácil separar rendimentos de 

pessoa física e jurídica.  

 

4. Não se esqueça: organização é tudo. Você jamais terá o controle total das suas contas a pagar se não conseguir se organizar. É 

preciso conhecer sua empresa em detalhes, tintim por tintim. 

 

5. Faça divulgação e seja aberto a mudanças. Não se pode esperar que o boca a boca garanta o sucesso da empresa. Também é 

importante que o empreendedor sempre se mantenha antenado às tendências do seu ramo de atividade. 

 

 

30/08/2015 

Confira dicas do Sebrae para começar bem o seu negócio 

Entidade alerta para a necessidade de planejamento como o primeiro passo 

 

É preciso mais do que uma ideia na cabeça para empreender 

Abrir o próprio negócio requer mais do que uma boa ideia e investimento. Veja as dicas para quem está começando 

Passo a passo 

Para aproveitar bem as oportunidades de mercado, é preciso conhecê-lo. Esse aspecto é necessário para que o empreendimento 

seja bem-sucedido, assim como organizar as ideias e definir no papel as etapas para que a sua empresa vire realidade. 

A elaboração do plano de negócios integra os passos iniciais para você empreender. O documento vai demonstrar a viabilidade do 

seu negócio, considerando estratégia, mercado, operações e gestão financeira. 

Ele descreve por escrito os objetivos e quais caminhos devem ser seguidos para alcançá-los, diminuindo riscos e incertezas. 

Veja algumas perguntas que podem ser feitas inicialmente: 

1. O que desperta o interesse dos consumidores nos produtos ou serviços 

2. Para quem minha empresa pretende vender 

3. Do que preciso para oferecer esse produto ao meu cliente? 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Como-elaborar-um-plano-de-neg%C3%B3cio


4. Quem são os meus concorrentes? 

5. Onde estão os meus fornecedores? 

Defina a ideia 

Além de querer empreender, é preciso saber exatamente que tipo de negócio você pretende montar. É essencial que a atividade 

empresarial que será desenvolvida combine suas características pessoais e habilidades. 

Viabilidade do negócio 

Busque no mercado informações que identifiquem a viabilidade do negócio: qual a área de atuação, onde ela será localizada, para 

quem vai vender e quantos funcionários serão necessários para o empreendimento. Essas são questões que vão nortear seu 

caminho. 

Conheça bem o ramo onde você quer investir: leia sobre a atividade, vá a feiras, eventos ou exposições do setor, analise os 

concorrentes e busque a opinião de especialistas. 

Monte o Modelo de Negócio 

Ao identificar que é possível executar sua ideia de empresa, é hora da operacionalização. Nessa etapa, você tem a oportunidade 

de visualizar a empresa de modo amplo: o que é o seu negócio, do que o seu cliente precisa, o que você vai oferecer. Pesquise 

ideias de negócio avaliadas pelo Sebrae. 

Investimento 

Será que você possui o dinheiro suficiente para abrir o seu próprio negócio? Você vai precisar de financiamento ou de um sócio? 

Para descobrir isso, você deve listar os custos envolvidos. Isso inclui, por exemplo, instalações físicas, compra ou aluguel de 

equipamentos, insumos para a produção e recursos humanos. 

Formalização 

Para a empresa existir legalmente, você precisa registrá-la na Junta Comercial dentro de um modelo jurídico, indicando se vai ter 

sócios ou não. Depois, deve cadastrá-la na Receita Federal, para receber o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Em seguida, emitir o alvará de funcionamento na Prefeitura da sua cidade. Por fim, cadastrá-la na Secretaria da Fazenda.  

Nessa etapa, você pode precisar do auxílio de um contador para as questões que envolvem tributos e impostos, assim como de 

um advogado para a elaboração de contratos e documentos. Sempre que necessário, o empreendedor deve buscar orientação de 

especialistas. 

O cliente 

Para agradar o cliente, o empresário precisa apresentar produtos e serviços de qualidade. Informações sobre o público-alvo são 

essenciais e constam do plano de negócios. 



Pesquisar sobre faixa etária, escolaridade, poder aquisitivo, onde moram e trabalham, quantas pessoas têm na família, por que 

compram, onde compram e o que analisam na hora de comprar são exemplos de informações a serem levantadas para a definição 

do seu público-alvo. 

Analisar os concorrentes contribui para mudar estratégias e repensar atitudes. Também ajuda a descobrir como você deve se 

apresentar em um cenário competitivo e conquistar o seu cliente. 

Outros cuidados 

Observadas essas dicas iniciais, pense nos planos financeiro e de marketing. Definidas as características do produto ou serviço, é o 

momento de esquematizar as estratégias para que ele chegue ao cliente ou o atraia: a maneira e onde divulgá-lo, quais 

promoções lançar para torná-lo interessante e qual logística será adotada. 

O passo seguinte é o plano financeiro. Ele consiste em elaborar um checklist de todos os custos e gastos em torno do seu 

empreendimento. 

Tudo deve ser listado: investimentos (aluguel e equipamentos), custos (mão de obra e despesas fixas), capital de giro e estimativa 

de faturamento. 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2015/08/30/confira-dicas-do-sebrae-para-comecar-bem-o-

seu-negocio-196698.php 

 

 

Recife, 06 de setembro de 2015 | domingo 

 

 

 

Um doce de negócio 

Mercado atrai empreendedores de diferentes perfis. Para superar a concorrência, empresários apostam no diferencial dos 

produtos 

Brigadeiros, trufas, brownies, churros, cupcakes e outras guloseimas que combinem com chocolate, são, naturalmente, um 

atrativo para os olhos e para a boca, mas, para quem quer empreender, o segmento chama ainda mais atenção. “Doce, de forma 

geral, atrai muita gente”, diz a empreendedora Gabriela Paashaus, para explicar a abertura de quiosque de fondue no Shopping 

Recife em junho. Além desse, outros dois empreendimentos que têm a sobremesa como carro-chefe abriram no mesmo mall nos 

últimos seis meses, apesar do momento difícil para muitos lojistas. Sem idade e gênero específicos no público alvo, o mercado é 

convidativo e desperta o interesse de quem quer simplesmente complementar o orçamento mensal ou entrar com os dois pés no 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2015/08/30/confira-dicas-do-sebrae-para-comecar-bem-o-seu-negocio-196698.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2015/08/30/confira-dicas-do-sebrae-para-comecar-bem-o-seu-negocio-196698.php
http://www.diariodepernambuco.com.br/


segmento e ser dono do próprio negócio. 

 

 Para encontrar visibilidade e engordar o faturamento em meio à concorrência acirrada, muitos dos empreendedores apostam em 

pontos estratégicos como sabor e apelo visual. Para a empresária Clariana Bessa, preço baixo e valor afetivo dos doces foram os 

principais atrativos na hora de escolher abrir duas unidades da franquia Quero Churros nos shoppings Recife e RioMar. “É um 

produto barato e que atrai todas as gerações. Não conheço alguém que não goste”, argumenta.  

 

 Segundo o diretor regional do Nordeste da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Leonardo Lamartine, o baixo risco do 

negócio é, do ponto de vista empreendedor, o principal chamariz do segmento. “O investimento inicial pode variar dos R$ 2 mil 

aos R$ 400 mil, mas esse valor depende de cada marca. O que mais atrai os empreendedores é a baixa mortalidade das franquias 

nesse segmento”, explica. Mesmo com taxa de fechamento reduzida e com boas chances de receptividade dos clientes, o analista 

do Sebrae Danilo Lopez alerta que o resultado depende da postura do empreendedor diante do negócio. “É preciso pesquisar o 

mercado e oferecer novidades.”  

 

 Depois de estudar os concorrentes e eleger o fondue de chocolate como produto principal da Douce Passion, a empreendedora 

Gabriela Paashaus ainda buscou, junto com os três outros sócios, trazer soluções originais para atrair mais clientes. “Percebemos 

que investir na preparação de chocolate para diabéticos traria um retorno positivo para nós”, comenta a empresária, satisfeita 

com a receptividade do público. Já para a gestora da Croasonho, Yasminie Silveira, esperar a capacitação de todos os funcionários 

antes da abertura da franquia no Recife foi fundamental para assegurar o bom atendimento e o retorno dos clientes à loja recém 

inaugurada. 

 

 

TV ASA BRANCA 

Programa: AB TV 2ª edição 

Apresentação: Alexandre Farias 

Reportagem: Danilo César 

Entrevistado: Moshe Dayan  

Pauta: Compre do Pequeno Negócio 

Data: 11/09/2015 

Hora: 19h15 

No link abaixo, há um vídeo disponível 

http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/abtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/sebrae-incentiva-microempreendedores-individuais-do-

agreste/4461617/              

 

 

http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/abtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/sebrae-incentiva-microempreendedores-individuais-do-agreste/4461617/
http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/abtv-2edicao/videos/t/edicoes/v/sebrae-incentiva-microempreendedores-individuais-do-agreste/4461617/


Caruaru, 12 de setembro de 2015 | sábado 

 

 

 

 

Caruaru, 12 de setembro de 2015 | sábado 

 

 

 

 

 

 



 

12/09/2015 

Movimento do Sebrae incentiva compra nos pequenos negócios 

Em uma iniciativa inédita, foi lançado em todo o país o Movimento Compre do Pequeno Negócio para estimular a sociedade a 

consumir produtos e serviços fornecidos por micro e pequenas empresas. A ação é liderada pelo Sebrae e pretende usar a força 

dos pequenos negócios - mais de 10 milhões de empresas no Brasil, que faturam no máximo R$ 3,6 milhões por ano - para 

fortalecer a economia. 

Com este objetivo, o Sebrae e instituições parceiras vão realizar uma semana de capacitação em todo o Brasil, de 21 a 26 de 

setembro, para preparar os empresários especialmente para o 5 de outubro (data oficial por se tratar do dia em que foi instituído 

o Estatuto da Micro e Pequena Empresa), quando haverá consultorias e orientações sobre controle de custos e atendimento ao 

cliente, por exemplo. 

Para incentivar a participação no movimento serão realizadas campanhas na mídia, nas redes sociais e a distribuição de kits 

gratuitos para que as pequenas empresas sejam facilmente identificadas pelos consumidores. "A expectativa é que o 5 de outubro 

se torne uma data em que as pessoas preferencialmente comprem das micro e pequenas empresas e, assim, colaborem com o 

crescimento da economia brasileira", ressalta o presidente do Sebrae, Luiz Barretto. 

Os beneficiários diretos de todas as ações propostas pelo projeto são MEI, microempresa, empresa de pequeno porte e produtor 

rural. Assim, o segmento de pequeno negócio está representado e são alvo do movimento. 

"Há 42 anos, o Sebrae prepara o empreendedor para melhorar a gestão das empresas, para que elas se tornem mais eficientes e 

atendam melhor os consumidores. Agora é a primeira vez que fazemos um movimento para a sociedade, para que as pessoas 

percebam que, ao comprar do pequeno, elas estão melhorando a sua cidade, gerando empregos e ajudando a economia", destaca 

Luiz Barretto. As micro e pequenas empresas são mais de 95% do total de empresas brasileiras, respondem por 27% do PIB no 

Brasil e por 52% do total de empregos com carteira assinada - mais de 17 milhões de vagas. 

"Esta iniciativa possibilita a inserção de uma pauta positiva para o país, através do estímulo a uma atitude de consumo cidadã, 

contribuindo para uma sociedade econômica e socialmente justa e ambientalmente responsável", enfatiza o superintendente do 

Sebrae em Pernambuco, Oswaldo Ramos. "Comprar do pequeno negócio, dado as suas características de produção e operação, 

além da geração de trabalho e renda, promove o desenvolvimento sustentado dos territórios", completou a gerente do Sebrae em 

Caruaru, Débora Florêncio. 

A programação na Capital do Agreste começa no próximo dia 22 e será montada uma estrutura de estandes com quatro salas, na 

rua Armando da Fonte, no bairro Maurício de Nassau, em frente à Acic (Associação Comercial e Empresarial de Caruaru). A rua 

revitalizada será a paralela ao Parque 18 de Maio, que conta com 50 empresas. 

Programação em Caruaru 

Empresas da rua revitalizada 

Dia 22/09 - Layout de loja, das 14h às 17h e das 19h às 22h 

Dia 23/09 - Como Conquistar e Manter Clientes, das 14h às 17 h e das 19h às 22h 

Dia 24/09 - Liderança, como motivar equipes de sucesso, das 14h às 17h e das 19h às 22h 

Dia 25/09 - Técnicas de Negociação, das 14h às 17h 

Público em geral 

Dia 22/09 - Como Administrar um Salão de Beleza (sala 1) e Gestão Financeira - Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda 

(sala 2), das 14h às 17h e das 19h às 22h 

Dia 23/09 - Habilidades Gerenciais (sala 1) e Como Vender Mais e Melhor no Varejo (sala 2), das 14h às 17h e das 19h às 22h 

Dia 24/09 - Como Vender pela Internet (sala 1) e Técnicas de Vendas (sala 2), das 14h às 17h e das 19h às 22h 

http://www.jornalvanguarda.com.br/v2/?pagina=noticias&id=18766 

http://www.jornalvanguarda.com.br/v2/?pagina=noticias&id=18766


 

 

Recife, 15 de setembro de 2015 | terça-feira 

 

 

Remédio amargo com a mesma receita: impostos 

Governo anuncia esforço adicional de quase R$ 65 bi para reequilibrar Orçamento do próximo ano, dos quais R$ 39 bilhões virão 

com aumento da carga tributária no bolso do brasileiro 

 

Depois de três dias seguidos de reuniões da presidente Dilma Rousseff com seus ministros, o governo não conseguiu fazer uma 

redução substancial de despesas, não apresentou uma estratégia de redução de gastos a médio prazo e, para piorar, anunciou que 

aumentará a carga tributária sobre os ombros dos brasileiros. Dos quase R$ 65 bilhões do esforço adicional previsto para 

reequilibrar o Orçamento de 2016, o novo corte “na carne” será de apenas R$ 26 bilhões. A maior parte, R$ 39 bilhões, é 

composta de medidas voltadas para ampliação da arrecadação e, para isso, velhas siglas voltarão ao dia-a-dia da população, como 

a CPMF, o imposto do cheque, que nasceu provisório em 1996 e durou até 2007. 

 

A nova alíquota da CPMF será de 0,20% por cada movimentação na conta corrente dos brasileiros, com o Imposto sobre Operação 

Financeira (IOF) reduzido, e duração de no mínimo de 4 anos, de acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Esse tributo 

será recriado por meio de decreto e será responsável por R$ 32 bilhões a mais na arrecadação em 2016 e o bolo não será dividido 

com estados e municípios. “Esse imposto será destinado apenas para reduzir o déficit da Previdência Social, que deve superar a 

casa dos R$ 100 bilhões”, avisou. 

 

“Essa medida (a CPMF) é bastante central. O esforço que foi considerado diante todas as alternativas de tributos, a prorrogação da 

vigência da lei original da CPMF seria o caminho que traria menor distorção para a economia e menor impacto inflacionário”, disse 

Levy. Segundo ele, o objetivo é que a CPMF “não dure mais do que quatro anos”.  

 

O titular da Fazenda também anunciou alteração do IRPF (ganho de capital progressivo), atualmente de 15% sobre a venda de 

bens e que terá alíquotas maiores até 30% para valores acima de R$ 20 milhões. Com isso, o governo pretende arrecadar R$ 1,8 

bilhão. Outras medidas, como redução da alíquota do Reintegra, benefício para o exportador, de 0,1%, como era em 2014, para o 

ano que vem e, com isso, ela voltará a 3% somente em 2019 e não mais em 2017. A economia prevista com essa mudança é de R$ 

2 bilhões. O governo também vai aumentar de 15% para 18% a alíquota de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), o que permitirá 

arrecadar R$ 1,1 bilhão. A redução de gastos da União com incentivos fiscais ao Sistema S e ao Sebrae deverá gerar economia de 

R$ 8 bilhões.  

 

O ministro da Fazenda informou que muitas dessas medidas exigirão o apoio do Congresso para se tornarem efetivas”.O anúncio 

dos novos cortes foi feito na tarde de ontem por Levy e pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, após a reunião de 

coordenação política no Palácio do Planalto que durou quatro horas, para a definição dos números. “O clima (do encontro) estava 

meio cinzento”, contou uma fonte ligada ao governo. Ela acredita que haverá muita resistência dos parlamentares da oposição e 

da base aliada para aprovar essa proposta no Congresso Nacional. 

 

Esse novo esforço fiscal está sendo feito para tentar eliminar o déficit de R$ 30,5 bilhões previsto no Orçamento enviado ao 

Congresso Nacional e atingir o superávit primário (economia para o pagamento dos juros da dívida pública) de 0,7% do PIB, de R$ 

43,8 bilhões, previsto anteriormente pelo governo. 

 

http://www.diariodepernambuco.com.br/


 

 

TV GLOBO 

Programa: Bom Dia PE 

Apresentação: Meiry Lanunce 

Reportagem: Cacyone Gomes 

Entrevistado: Danilo Lopez  

Pauta: Empreendendo em casa 

Data: 15/09/2015 

Hora: 6h 

No link abaixo há um vídeo disponível 

http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/analista-de-negocios-do-sebrae-da-dicas-para-quem-vai-

empreender-em-casa/4467351/ 

 

 

 

Recife, 16 de setembro de 2015 | quarta-feira 

 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/analista-de-negocios-do-sebrae-da-dicas-para-quem-vai-empreender-em-casa/4467351/
http://g1.globo.com/pernambuco/bom-dia-pe/videos/t/edicoes/v/analista-de-negocios-do-sebrae-da-dicas-para-quem-vai-empreender-em-casa/4467351/
http://www.diariodepernambuco.com.br/


Qualificação engata marcha à ré 

Medidas do governo vão enxugar 30% da arrecadação do Sistema S. Falta de detalhamento gera dúvidas e instituições já refazem 

as contas 

 

Caso corte seja linear, haverá redução no número de matrículas gratuitas em cursos de qualificação oferecidos 

Adestinação de 30% da arrecadação das entidades do Sistema S (conjunto de nove instituições de categorias profissionais: Senac, 

Sesc, Sesi, Sebrae, Senai, Senar, Sest, Sescoop e Senat) para a previdência gerou diversas incertezas. As dúvidas vão desde a forma 

como a transferência dos recursos será realizada, até a forma como a proposta será realizada. Apesar dos questionamentos e do 

aguardo da apresentação da medida no Congresso Nacional, as entidades já começam a fazer cálculos. 

 

“Ainda não tivemos um comunicado oficial, mas já fazemos estudos do impacto nos nossos projetos. Por exemplo, caso esta seja 

uma redução linear no orçamento, o número de matrículas gratuitas aqui em Pernambuco previstas para 2016 cairão de 6,7 mil 

para 4 mil. Um corte de 2,7 mil novas inscrições”, afirmou o diretor do Senai/PE, Sergio Gaudêncio. Segundo ele, caso isso 

aconteça, um dos maiores impactos estará na contratação Projeto Jovem Aprendiz. 

 

“Hoje as empresas têm como obrigação a contratação de jovens capacitados neste programa. Mas se reduzirmos as capacitações 

não haverá mão de obra capacitada. Isso sem falar nos cortes em outros projetos, como o Senai Móvel. Teremos que recolher as 

20 unidades hoje em uso”, lamentou, após ressaltar que o orçamento deste ano já teve um corte. “Receberemos R$ 110 milhões, 

quando o previsto era R$ 213 milhões”, relatou. 

 

Os cálculos também começam a ser refeitos no Sebrae/PE. “A meta de atendimentos em 2016 é de 68 mil empresas. Com o corte 

linear, deixaremos de atender cerca de 20 mil. É um dado muito preocupante. As micro e pequenas empresas estão segurando a 

economia neste momento. Estamos aguardando o detalhamento das medidas para avaliar realmente o impacto”, disse o 

superintendente do Sebrae/PE, José Oswaldo Ramos. 

 

O presidente do Sistema Fecomércio/PE (que inclui o Sesc e o Senac), Josias Albuquerque, ressaltou que a medida terá impacto 

direto nas ações mas que ainda avalia como serão realizados. “Os cortes serão grandes mas antes precisamos do detalhamento da 

medida”, disse. O Sesc conta com 509 unidades fixas e 136 unidades móveis. Já o Senac dispõe de 625 unidades operativas. 

 

Indústria 

O setor industrial pernambucano promete se reunir ainda nesta semana para discutir o pacote anunciado pelo governo federal. 

Conforme o presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger, por enquanto, o que se sabe é que 

as medidas terão um alto peso nas indústrias, que já estão penalizados. “Estamos nos reunindo para ver uma posição da indústria 

nacional como um todo. Precisamos antes de tudo ter acesso ao que realmente será enviado ao congresso. A volta da CPMF é 

complicada. O Sistema S já possui recursos contingenciados. São vários fatores”, disse. 
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Sistema S cortará serviços  

O corte de 30% no orçamento do Sistema S irá reduzir os serviços oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Pernambuco. A medida, anunciada pelo 

governo federal, precisa ser aprovada no Congresso para entrar em vigor. No Sebrae, caso o corte seja linear, cerca de 20 mil 

empresas devem deixar de ser atendidas, avalia o superintendente Oswaldo Ramos. A meta de atendimento pela instituição era 

de 68 mil empresas para 2016. "A micro e pequena empresa é que está gerando renda e empregos nesse momento de crise", 

disse Ramos. Os cortes do Sebrae poderão atingir áreas como treinamento, palestras, seminários, orientações e apoios para 

participações em feiras, como a Fenearte. O repasse de recursos para o Sebrae-PE chega a R$ 80 milhões por ano. No Senai, a 

situação não é diferente. Cera de 2,7 mil cursos gratuitos do programa Jovem Aprendiz estão ameaçados. "O corte também vai 

prejudicar outras áreas, como a reforma da escola do Senai em Jaboatão e as unidades móveis no interior. Vamos ter que reduzir 

drasticamente esse tipo de ação", avalia o diretor regional Sérgio Galdêncio. Para 2016, o Senai planejava oferecer 6,7 mil cursos 

gratuitos. O repasse previsto para Pernambuco em 2015 era de R$ 76 milhões, dos quais R$ 32 milhões já chegaram. O Senai já 

trabalhou em 2015 com 20% a menos do seu orçamento, devido às demissões no setor indústria. 
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Crítica ao "pacote imposto" 

GOVERNO Armando Monteiro Neto critica os cortes que atingem Sistema S e reclama da falta de diálogo na construção da 

proposta 

Depois do governo federal anunciar uma redução dos dos recursos do Sistema S, o ministro do Desenvolvimento, Armando 

Monteiro Neto (PTB), demonstrou ontem sua insatisfação com a decisão da equipe econômica. O petebista, que não participou 

das negociações do pacote, disse que a falta de diálogo pode aumentar as tensões entre o empresariado e o governo. O 

pernambucano esteve reunido ontem com os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e da Casa Civil, Aloizio Mercadante (PT), para 

tratar dos cortes. 

Segundo Armando, o Sistema S tem líderes que podem negociar uma saída, mas observou que esse diálogo não foi construído. 

"Optaram por outro caminho, de caráter mais impositivo e quando se trilha esse caminho pode ter alguma divergência", afirmou 

ele, que foi presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) por oito anos. 

À noite, após o encontro com Mercadante, o petebista disse ao JC que depois de manifestar "certa discordância" com o rumo 

adotado pelo governo, houve uma abertura do Planalto para se buscar o diálogo em torno de uma contribuição voluntária do 

Sistema S, sem uma imposição legal. 

"Nós estamos discutindo a possibilidade de buscar uma solução negociada. O Sistema S já fez parcerias com o governo para que os 

programas de algumas políticas públicas possam ser realizados em parceria. Acho que o Sistema S pode contribuir de maneira 

voluntária para substituir alguma fonte do orçamento, para aportar recursos", sinalizou. 

O Sistema S, que reúne nove entidades de categorias profissionais, vai perder 40% dos seus recursos com as medidas do pacote 

fiscal da presidente Dilma Rousseff. O repasse para o funcionamento dessas instituições, como Sesi, Senai, Sesc e Sebrae, deve cair 

de R$ 20 bilhões para R$ 12 bilhões por ano, de acordo com cálculos da Receita Federal. 

Além disso, a equipe econômica também reduziu os benefícios do Reintegra, programa que concede benefício fiscal a 

exportadores, tema da reunião com Levy. Tocado pelo ministério de Armando, ele só voltará para a alíquota de 3% em 2019. A 

taxa, que já foi reduzida de 3% para 1%, irá para 0,1% no próximo ano. Em 2017, o governo prevê que ela retorne ao valor atual e, 

que passe para 2% em 2018. Neste quesito, Armando também criticou a decisão de alterações sem diálogo e afirmou que as 

mudanças geram instabilidade para os exportadores. "Foi um mal sinal, na medida em que você instabiliza’ as regras e a 

previsibilidade é muito importante, isso afeta o cálculo econômico do exportador". 

O ministro também lembrou ao JC que tem trabalhado para ajudar a aproximar os empresários da presidente Dilma no momento 

de crise. "Estou fazendo isso desde que cheguei aqui. Não só os encontros regionais que têm sido feitos no Brasil inteiro com a 

presença da presidente, mas também o jantar que reuniu vários líderes setoriais com ela aqui em Brasília há 15 dias. Eu não tenho 

feito outra coisa senão esse diálogo com o setor empresarial", afirmou. 

REFORMA 

Questionado sobre a reforma ministerial que deve ser anunciada na próxima semana, Armando afirmou que ela não deve atingir o 

Ministério do Desenvolvimento. 

"Nosso ministério é mais antigo, tem atribuições muito claras, portanto não vai ser atingido. Não vai ter nenhum tipo de atribuição 

subtraída. E acredito também que não vai ter nenhum acréscimo de atribuição", justificou. 
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Sistema S critica cortes federais 

Um dia depois de o governo propor mudança as regras de arrecadação, impactando a receita do Sistema S - que reúne empresas 

como Senai, Sesc Sesi, o ministro de desenvolvimento, Indústria Comércio Exterior, Armando Monteiro, fez duras críticas às 

medidas e disse que elas poderiam ter ido feitas de uma maneira mais negociada. A proposta o governo, que busca normas de 

reduzir o orçamento deficitário de 016, repassar parte dos recursos, que são pagos elas empresas, à revidência Social. Se o 

Congresso aprovar, a receita calcula que o Sistema S pode chegar a perder 40% de sua receita, m torno de R$ 20 bilhões o ano. E 

isso, naturalmente, será impactos nos repasses ara as entidades de Pernambuco. De acordo com o presidente da Federação das 

Indústrias do Estado de Pernambuco Fiepe) - que responde pelas questões do Sesi e Senai -, Ricardo Essinger, se a pauta fiscal 

passar, algumas ações precisarão ser feitas. “Como reduzir a oferta de ensino profissionalizante, que corresponde a 80% da verba 

o Senai, e diminuir os serviços de saúde, segurança do trabalho e lazer para a classe trabalhadora do Sesi”, detalhou. Mesmo sem 

saber exatamente o impacto nas contas das duas instituições, Essinger teme que faltem recursos para concluir, por exemplo, uma 

escola para o setor automotivo, em Goiana. “A receita do S para indústria já vem diminuindo em função das demissões no setor“, 

revelou, frisando que as empresas do segmento pagam para o Sistema S o equivalente a 1% da folha de pagamento. Já no caso do 

Sest Senat - que também integra o sistema -, o choque será na receita de R$ 9 milhões, repassado todos os anos pelo conselho 

nacional das empresas de transporte. “É com esse valor que mantemos os cursos gratuitos para o trabalhador desse eixo”, 

informou o vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Nordeste, Nilson Gibson. Na análise dele, 

havendo restrição de repasse, a alternativa será mexer no quadro de pessoal e readequar programas nacionais. Ano passado, 

foram profissionalizadas 70 mil pessoas no Estado pela instituição. Para o presidente o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, “com a 

perda de receita da ordem de 30%, só há duas alternativas: ou reduzo o atendimento ou passo a cobrar por ele, o que nunca foi 

nem é o objetivo do Sebrae”.  

 


