
Inovação é sucesso 
em todo o estado

Desenvolvendo espetos 
como hobby, empreende-
dor acaba substituindo a 
atuação profissional pelo 
passatempo e vice-ver-
sa após dotar modernas 
práticas de gestão.

http://www.sebrae.ro


É um serviço com o propósito de 

levantar as necessidades de uma 

empresa, identificar soluções e 

recomendar ações de melhoria 

através de um diagnóstico. 

Com o diagnóstico, o consultor 

desenvolve e implanta um projeto 

a fim de aprimorar as práticas de 

gestão, otimizar recursos e auxiliar 

na tomada de decisões. 

Serviço disponível para pequenos 

negócios com faturamento anual 

de até R$4.800.000,00.

ra. Por isso idealizei. Já existiam 
alguns modelos, mas eram muito 
caros. Quis fazer algo de qualidade 
e acessível, até que cheguei nesse 
protótipo”, conta.  Ele fez as primei-
ras 40 unidades e deu para os ami-
gos experimentarem. “Eu precisava 
de um feedback do produto e eles 
gostaram, mas não tinha ideia que, 
hoje, estaria fabricando cerca de 600 
unidades por mês”, lembra. 

Segundo Balduino, fazer espetos 
há alguns meses era apenas um hobby 
nas horas vagas 
em que estava 
longe da oficina 
de motos. “Eu 
brincava de fa-
bricar espetos. 
Fazia em torno 
de 100 unidades por mês. Depois da 
consultoria do Sebrae, inverteu. Hoje 
me dedico totalmente a produção de 
espetos e a mecânica de motos pas-
sou a ser um hobby”, fala sorrindo. Ele 
garante que o Sebrae foi o divisor de 
águas do seu empreendimento; fez o 

Empretec – que proporciona o amadu-
recimento de características empreen-
dedoras, aumentando a competitivida-
de e as chances de permanência no 
mercado –, além do Sebraetec – que 

visa levar inovação 
de forma rápida e 
econômica para 
dentro do pequeno 
negócio. “O Sebrae 
abriu minha mente 
para o empreen-

dedorismo. Eu não tinha metas e meta 
é tudo para um empreendedor. Hoje, 
George já pensa em industrializar para 
atender toda a demanda e patentear 
o produto. Tudo o que produz em um 
mês, chega a 
vender em uma 

Em época de crise muitos têm re-
ceio em abrir um novo negócio, 
porém diversos empreendedo-

res resolveram dar início a suas empre-
sas recentemente. E melhor: já estão 
faturando alto. Um caso de sucesso é 
do mecânico de motos George Baldui-
no que começou a fabricar espetos gi-
ratórios para uso próprio, há dois anos 
e, a ideia deu certo. Hoje, produz cer-
ca de 600 unidades por mês e distribui 

pelos 90 
p o n t o s 
de vendas no estado de Rondônia. A 
demanda aumentou tanto que já pensa 
em expandir o negócio.

Balduino, que adora um chur-
rasco, conta que a ideia começou 
quando percebeu que era impossível 
dar atenção aos amigos e cuidar da 
carne, ao mesmo tempo. “A gente fica 
de três a quatro horas na churrasquei-

Empretec: 25 anos 
transformando o  

caminho de empreen-
dedores brasileiros
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É possível patentear produtos 

com a ajuda do Sebraetec

Já são cerca de 90 pontos de vendas 

por todo o estado de Rondônia
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Com o Sebrae, Balduino aprendeu a importância 
de definir as metas na gestão do negócio

O negócio cresce tanto que a 
expansão é consequência

http://www.sebrae.ro
http://www.sebrae.ro


No Brasil, o Empretec é realizado com 

exclusividade pelo Sebrae desde 1993 e 

já capacitou 258 mil pessoas em 11 mil 

turmas distribuídas pelas 27 unidades 

da Federação. Todo ano, cerca de 10 mil 

participantes concluem a capacitação.

Sebraetec: Serviços em Inovação e 

Tecnologia é um instrumento do Sebrae 

que permite às empresas de qualquer 

setor econômico o acesso subsidiado 

a serviços em inovação e tecnologia, 

visando à melhoria de processos e 

produtos e à introdução de inovações 

nas empresas 

e mercados.

O Empretec é uma metodologia da 

Organização das Nações Unidas 

(ONU) que busca desenvolver ca-

racterísticas de comportamento 

empreendedor, bem como a identifi-

car novas oportunidades de negó-

cios. Atualmente, é promovido em 

cerca de 40 países.

naquilo em que tem mais habilidade 

e o Empretec é o curso que mais 

identifica esse comportamento em-

preendedor”, garante. O gerente do  

Sebrae lembra ainda que a unidade de  

Vilhena tem o Sebraetec, que traba-

lha a inovação e tecnologia dentro 

das empresas. São serviços espe-

cializados e customizados para im-

plementar soluções em sete áreas 

de inovação. “As empresas que ne-

cessitam melhorar, é só nos procu-

rar. O programa é subsidiado pelo 

Sebrae, que arca com 70% do valor 

do consultor e o empresário com 

30%”, garante Mohamed.

Para mais informações sobre 

a atuação do Sebrae, acesse o site  

www.sebrae.ro ou ligue gratuita-

mente para 0800 570 0800. Você 

também pode nos acessar pelo 

número de WhatsApp (69) 98130-5656 

ou pelas plataformas Instagram, 

Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube 

no perfil Sebrae RO.

semana.  O próximo passo é o ecommerce, 
mas para George ainda é preciso au-
mentar a produção. Hoje estão em 
cerca de 20 cidades do estado, per-
fazendo um total de 90 pontos. Só em 
Vilhena, são 14. 

De acordo com o analista  técni-
co do Sebrae em Rondônia da regional 
de Vilhena, Charif Mohamed, o suces-
so do George deve-se à identificação 
empreendedora, no qual, através do 

Empretec, identificou os pontos fortes 
e fracos do negócio e está trabalhando 
nisso, buscando cada vez mais me-
lhorar a gestão de sua empresa. “Ele 
está seguindo os passos do suces-
so”, disse Mohamed.

Para garantir mais qualidade 
ao produto, George contratou o enge-
nheiro mecânico, Victor Moreira, que 

tem a função de padronizar os espetos 
giratórios. “Meu papel é desenvolver 
o produto com qualidade. 
As pessoas têm elogiado 
nosso trabalho e esse re-
conhecimento é muito gra-
tificante”, conta.

Conforme a analis-
ta do Sebrae de Vilhena, 
Angela Maria Vieira, ver o 
empresário começar seu 

pequeno negócio e no decorrer do ano 
se tornando grande, é muito satisfa-
tório. “Para nós é um sonho. É essen-
cial o empresário buscar consultorias 
especializadas”, ressalta. Angela dá 
uma dica para quem também sonha 
em ter seu próprio negócio. “O primei-
ro passo é bus-
car orientação 

As consultorias do Sebraetec contribuem muito para 

melhorar os produtos ou serviços de qualquer negócio

CONTRIBUIÇÕES DO CASO

Identifica-se que além das consulto-

rias, que após diagnósticos organi-

zacionais apontam os pontos de me-

lhoria na gestão do negócio, buscar 

capacitação faz a diferença. Assim, 

o empreendedor aprende a andar 

com firmeza nos momentos críticos.
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Com a ajuda do Sebrae, conseguiu melhorar a 

gestão da empresa rumo ao sucesso
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