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Resiliência e Criatividade

Esta edição da nossa revista está repleta de boas notícias

Desenvolvimento Territorial 

Torne o seu negócio mais competitivo com o Programa 
‘’Sebrae na sua empresa’’

Conhecimento

Startup Mundi 

Sebrae investe no fortalecimento da cultura organizacional 
para melhorar desempenho da instituição

Brasil Mais - Saiba como melhorar a gestão e a 
produtividade da sua empresa 

Caso de sucesso

Caso de sucesso 

Sebrae realiza mais uma turma do Empretec em Roraima 

Pensar fora da caixa

Panelas de barro da comunidade indígena Raposa 
conquistam Indicação Geográfica

Transformação Digital nos bancos

Agrolab - Maior feira virtual de agronegócios da Amazônia 
é lançada em Roraima

Roraima é o estado da região Norte que mais gerou 
empregos no primeiro semestre, aponta estudo do Sebrae

Recém-lançado em Roraima, Polo de Liderança oferta 
aprimoramento das habilidades de líderes no estado

Sebrae Roraima realiza Fórum de Turismo

II Fórum do Programa Lider do Sebrae na Região Central

Roraima sedia encontro de diretores da ABASE/Norte

Ser referência na promoção do empreendedorismo e 
geração de valor para os pequenos negócios.
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“ “Criar caminhos para 
o desenvolvimento 
das empresas é nosso 
mantra. Para nós 
do Sebrae, é uma 
busca incessante e 
transformadora, que 
gera internamente 
uma energia 
revigorante.

Por Luciana Surita, Diretora Superintendente

No campo da psicologia, re-
siliência significa resistência ao 
choque, à adversidade. Represen-
ta nossa capacidade de se recu-
perar frente à um problema que 
enfrentamos. Saber contornar as 
barreiras e continuar lutando para 
conquistar nossos objetivos. Foi 
assim que nos comportamos du-
rante todo este momento de cri-
se proporcionado pela pandemia 
do novo Coronavírus. Não nos 
abalamos, por isso conseguimos 
enxergar muito além da crise. Foi 
com muita criatividade e perspicá-
cia que nos readaptamos para um 
novo momento. 

Criar caminhos para o desen-
volvimento das empresas é nosso 
mantra. Para nós do Sebrae, é uma 
busca incessante e transformado-
ra, que gera internamente uma 
energia revigorante. Poder contri-
buir para com o desenvolvimento 
do nosso país, a partir da inserção 
de nossas metodologias constru-
tivas nos faz ainda mais forte e 
perseverantes nesta caminhada de 
sucesso, vislumbrando sempre a 
construção de um ambiente propí-
cio para a formatação de negócios 
prósperos e a geração de emprego 
e renda.

Para superar os momentos di-
fíceis, o Sistema Sebrae investiu 

muito em tecnologia e inovação 
que proporcionaram estar perto de 
seu cliente, mesmo estando lon-
ge. E foi a partir desses momen-
tos transformadores que projetos 
como a Agrolab, feira 100% digi-
tal voltado para demonstrações 
de soluções para o agronegócio, 
surgiu. Rodadas de negócios vir-
tuais, em nível nacionais, fizeram 
a aproximação entre os empreen-
dedores. O e-commerce, tornou as 
empresas mais ágeis e dinâmicas, 
elevando e inovando na capacida-
de dos empreendedores em reali-
zar negócios.

Este é o “novo” normal. Não 
dá para retroceder. As novas ferra-
mentas virtuais de gestão e negó-
cios e as novas formas de propor 
um negócio serão daqui para fren-
te, o termômetro para se construir 
empresas mais sólidas e rentáveis. 

E é neste prisma que realinha-
mos nossos produtos e serviços. 
Criatividade e inovação ganham 
importância estratégica nas em-
presas na medida em que a varia-
ção de gostos e interesses do con-
sumidor fazem da novidade, com 
qualidade, o diferencial de êxito do 
empreendimento.

Contem com o Sebrae.
Boa leitura! 

RESILIÊNCIA
E CRIATIVIDADE

Por Jadir Corrêa,
Presidente do Conselho Deliberativo Estadual - CDE

Uma delas é a análise do Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas), 
com base em estudos do CAGED 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados) mostrou que 
Roraima foi o estado da região 
Norte que mais gerou empregos 
por meio dos pequenos negócios 
de janeiro a julho de 2021.

Acreditamos ter uma boa par-
cela de contribuição para este 
resultado, levando aos empre-
endedores, ações e projetos de 
inovação, educação empreen-
dedora, acesso ao crédito e for-
talecendo a nossa atuação nos 
municípios, como vocês poderão 
ver aqui.  

Continuamos com as consul-
torias do ‘Sebrae na sua empre-
sa’ e a primeira turma do Empre-
tec foi um sucesso.

Para fortalecer o agronegó-
cio, realizamos consultorias em 
Fruticultura e Horticultura Orgâ-
nica, acompanhamos as agroin-
dústrias para adequação às 
normas de certificação, e nesta 
edição, vamos dar destaque ao 
melhoramento genético do gado 
de corte e de leite, como parte do 
projeto de Bovinocultura.

E, marcando a retomada dos 

nossos eventos presenciais, 
cumprindo todos os protocolos 
de prevenção, lançamos em Ro-
raima, a ‘Conecta Sebrae – Agro-
lab da Amazônia’, a maior e mais 
inovadora feira para promover o 
agronegócio da nossa região. 

Neste evento, contamos com 
a presença de Rubens da Costa 
Magno Júnior - presidente da 
ABASE/Norte, juntamente com 
demais diretores que compõem 
a Associação Brasileira dos Se-
brae na Amazônia Legal. 

Também recebemos o Diretor 
Técnico Nacional, Bruno Quick, 
que ainda cumpriu agenda inter-
na com a DIRET/RR, e em parale-
lo, os analistas que participaram 
do Fórum de Turismo para a ela-
boração de um importante proje-
to para o setor.

Esta edição da revista tam-
bém conta com histórias de su-
cesso de empresários roraimen-
ses, o ‘Boletim Estratégico dos 
Pequenos Negócios’ e todas as 
ações que a instituição tem reali-
zado para fortalecer os pequenos 
negócios de Roraima.

Como eu disse no início, mui-
tas notícias positivas! Então, boa 
leitura!

ESTA EDIÇÃO DA 
NOSSA REVISTA 
ESTÁ REPLETA DE 
BOAS NOTÍCIAS

“ “

Com base em  
Estudos do CAGED 
mostraram que 
Roraima foi o 
estado da região 
Norte que mais 
gerou empregos por 
meio dos pequenos 
negócios de janeiro 
a julho de 2021.



6

Desenvolvimento 
Territorial 

Sebrae Roraima promove capacitação 
dos Agentes de Desenvolvimento

Agentes de Desenvolvimento 
(AD) foram capacitados  pelo 
Sebrae e irão contribuir para o 

desenvolvimento de seus municípios, 
estabelecendo parcerias e estimulando 
a implantação de políticas públicas 
que favoreçam os pequenos negócios.

Dessa forma, o Sebrae contribui 
com o desenvolvimento dos 
pequenos negócios e esse trabalho 
passa também por estimular que 
gestores públicos criem, em suas 
cidades, um ambiente favorável aos 
empreendimentos e sua formalização.

Núbia Ribeiro, Gerente da 
Unidade de Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Territorial do 
SEBRAE/RR, explicou que este ano o 
desafio dos Agentes é contribuir para 
realização das ações previstas no 
Programa Cidade Empreendedora com 
base nos cinco eixos estabelecidos em 
Roraima: Gestão Municipal, Compras 
Públicas, Empreendedorismo na 
Escola, Desburocratização e Inclusão 
Produtiva, Cooperativismo e Crédito.

“Nosso objetivo é ter mais 
pessoas capacitadas que ajudem no 
desenvolvimento de suas cidades e, 
consequentemente, do país. 

Queremos que esses Agentes 
sejam pessoas de articulação dentro 
do município, para promover as 
ações de desenvolvimento. O trabalho 
deles não está restrito apenas à sala 
do empreendedor, mas eles vão 
atuar também como articuladores 
e mediadores para que as ações de 
políticas públicas venham ocorrer em 
suas localidades”, explicou Núbia.

E se você ainda não entendeu como 
esse trabalho pode fazer a diferença, 
o Sebrae te explica: quando um novo 
negócio surge, ele movimenta a cadeia 
econômica. Depois que esse negócio 
é formalizado, o empreendedor 
pode até mesmo vender para órgãos 
públicos e demais instituições da 

cidade. 
Quando a prefeitura compra de 

uma pequena empresa local, esse 
negócio cresce e gera emprego. 
Quem tem emprego, consome mais 
e o consumo eleva o faturamento 
dos negócios que geram divisas para 
os municípios. Essas divisas são os 
tributos e impostos que a prefeitura 
usa para cuidar da cidade. Uma cidade 
bem cuidada representa qualidade 
de vida para quem vive nela. E o 
conjunto desses fatores é parte do que 
chamamos de desenvolvimento.

Para fazer com que essa 
fórmula seja uma realidade nos 
municípios de Roraima, o Sebrae 
tem investido na capacitação dos 
Agentes de Desenvolvimento (AD). 
Esses profissionais são servidores 
públicos municipais que tem como 
responsabilidade maior desenvolver 
ações que promovam o crescimento 
dos pequenos negócios em suas 
cidades.

Ao todo, a capacitação contou 
com a participação de 26 agentes de 
desenvolvimento, representando os 
15 municípios do Estado. O principal 
objetivo da capacitação foi realizar 
um nivelamento de informações 
sobre a legislação vigente para 
os empreendedores, produtos e 
serviços oferecidos pelo Sebrae para 
cada localidade, novo sistema de 
atendimento, as ações de políticas 
públicas, além de técnicas para a 
elaboração do plano de trabalho 
que eles pretendem aplicar em suas  
localidades.

Agentes em Roraima
Hoje, todos os municípios do 

Estado contam com a figura do Agente 
de Desenvolvimento. Em Uiramutã 
situado no extremo Norte de Roraima, 

município, pois vai ajudar toda 
população. “Minha primeira ação 
como AD será trabalhar junto com a 
prefeitura para implantação da Sala 
do Empreendedor, porque acredito 
que dessa forma iremos ajudar no 
desenvolvimento do município, 
inclusive fazendo com que o dinheiro 
circule na própria cidade”.

Já no município de Bonfim 
fronteira com a cidade de Lethem, 
capital da região 9 da Guiana quem 
tem trabalhado há cinco anos como 
AD é Roberta Evangelista, Veterana 
entre os Agentes, Roberta já consegue 
mensurar os benefícios gerados por 
meio da Sala do Empreendedor. Um dos 
resultados apontados pela agente, foi o 
aumento no número de formalizações 
de microempreendedores individuais 
que agora podem trabalhar de forma 
organizada. Além disso, em Bonfim 
são realizados eventos como a 
Semana do MEI, cursos e oficinas para 
os empreendedores.

Outra ação destacada foi o 
processo de articulação e organização 
dos empreendedores locais para 
receber os turistas que atravessam 
o município para fazer compras em 
Lethem. “Todos os anos a legislação 
muda e as capacitações que o Sebrae 
oferece são importantes para nosso 
aperfeiçoamento. Também ajudamos 
orientando os empreendedores 
sobre essas alterações. Atualmente, 

temos poucos MEIs que estão com o 
DAS atrasado, porque ajudamos os 
empresários com a emissão desses 
documentos que são fundamentais 
para o recebimento dos benefícios”.

Roberta, explica que em breve 
também irá implantar o SAS - Sistema 
de Atendimento do Sebrae/RR que 
facilitará o trabalho e a interação 
com a instituição. “Minha prioridade 
é manter os empreendedores 
motivados, mesmo nesse momento 
de queda no faturamento, ocasionado 
pela pandemia”.

Do município de Iracema, participou 
Francilene Gomes, AD que já atuava 
no setor tributário da prefeitura e, por 
isso, a capacitação foi importante para 
ampliar os conhecimentos da área. 
“Sanei muitas dúvidas que chegam 
dos empresários até nós, aprendi 
sobre legislação e sobre o nosso 
papel no município. Nosso grande 
desafio será a formalização dos 
empreendedores, porque dessa forma 
eles terão seus benefícios garantidos e 
poderão ampliar seus negócios”. 

Saiba Mais
A função do Agente de 

Desenvolvimento surgiu com a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa. 

Esse profissional é o responsável 
por articular ações públicas de 
promoção do desenvolvimento local 

e territorial, visando o cumprimento 
e manutenção das diretrizes 
estabelecidas na Lei Geral.

Na prática, é um funcionário 
da prefeitura que atua na área de 
gestão e tributos e tem como função 
desenvolver um plano de trabalho 
efetivo com auxílio do Sebrae, 
tendo como base os indicadores de 
implementação da Lei.

O Agente também assume 
o compromisso de coordenar a 
continuidade das atividades voltadas 
ao desenvolvimento sustentável, 
articulando e fortalecendo as relações 
do poder público com as principais 
lideranças do setor privado no 
município.

Este ano a prioridade será 
o desenvolvimento das ações 
previstas no Cidade Empreendedora, 
programa criado para auxiliar os 
gestores públicos a transformarem 
as cidades em um lugar favorável ao 
empreendedorismo. 

Em Roraima, o programa será 
desenvolvido ao longo dos anos de 
2021 e 2022, podendo ser estendido de 
acordo com cada realidade. O Sebrae/
RR oferecerá, sem custos, as ações 
para as prefeituras que aderiram 
ao Cidade Empreendedora. A única 
obrigatoriedade é que o município 
cumpra todas as etapas do processo.

o curso permitiu a formação de um 
profissional que irá desempenhar 
essa função. A cidade que possui 
grande parte do seu território ocupado 
por áreas indígenas, tem no comércio 
uma das suas principais fonte de 
renda.

E lá, um dos responsáveis por 
contribuir com o desenvolvimento 
do pequeno município é o agente 
Rennerys Saymon. Ele atua há dois 
meses nessa área e participou da 
capacitação do Sebrae. 

Rennerys, durante a capacitação, 
conseguiu entender qual o papel do 
AD e de que forma poderá ajudar o 
município. “A  prioridade será trazer 
os povos originários para dentro 
da Sala do Empreendedor para 
fomentar a produção de artesanato 
integrado com os empreendedores 
da sede do município. Dessa forma, 
haverá muita troca de conhecimento, 
compartilhamento de ideias e conexão 
entre as pessoas”, afirmou o novo AD.  

No município do Sul de Roraima, 
São João da Baliza, a nova Agente, 
Ângela Narzetti, vai trabalhar junto 
com a prefeitura para implantar a Sala 
do Empreendedor. Ângela Narzetti, 
começou a atuar como Agente há 
pouco tempo, iniciando praticamente 
com a capacitação oferecida pelo 
Sebrae. 

Segundo Ângela Narzetti, o 
aprendizado será valioso para o 

Agentes de Desenvolvimento durante capacitação do Sebrae
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Gabrielle Ribeiro apresenta Programa Sebrae na Sua Empresa

Torne o seu negócio mais 
competitivo com o Programa 
“Sebrae na sua empresa” Conhecimento
O programa “Sebrae na sua empresa” permite a identificação de oportunidades de 
melhoria e indica as soluções ideais para cada negócio após um raio-x da empresa.

Quer tornar o seu negócio competitivo? Embarque na Trilha do conhecimento 
do Sebrae/RR

Para superar a pandemia, o Brasil 
precisa crescer economicamente, e 
fortalecer os pequenos negócios faz 
parte dessa estratégia. Considerando 
que alguns negócios foram impacta-
dos assim como surgiram novas opor-
tunidades de negócios durante a Pan-
demia, o Sebrae tem uma proposta de 
atuação ativa por meio do Programa 
“Sebrae na sua empresa”.

O Sebrae na sua Empresa consiste 
em um atendimento porta a porta (ati-
vo) ou on-line, personalizado e gratui-
to junto aos pequenos negócios, para 
identificar oportunidades de melhorias 
e indicar as soluções que vão melho-
rar a gestão das empresas. 

Segundo Gabrielle Ribeiro, analista 
técnica do Sebrae/RR, o programa visa 
realizar uma entrega de valor para o 
cliente. Mesmo sendo uma consulto-
ria simplificada (2h), o foco é apresen-
tar orientações em gestão empresarial 
para resolução de questões, proble-
mas ou desafios identificados no diag-
nóstico. 

O programa é uma iniciativa para 
aproximar o Sebrae junto aos peque-
nos negócios, com a sensibilização 
das empresas, mapeamento de de-
mandas, apresentação e oferta de so-
luções.

“O atendimento inicia com a aplica-
ção do diagnóstico empresarial, uma 

espécie de raio-x da empresa, estru-
turado em cinco temáticas: finanças, 
planejamento, marketing, inovação e 
pessoas. Após o diagnóstico, o con-
sultor especializado realizará a devo-
lutiva, fornecendo dicas de melhorias, 
orientações em gestão empresarial 
e indicação de soluções. O resultado 
desse diagnóstico, possibilitará ao 
empresário ter uma visão do seu ne-
gócio e com base nas oportunidades 
de melhorias, estimular o empresário 
a fortalecer a gestão da sua empresa”, 
explicou Gabrielle.

Mesmo diante de grandes avanços 
tecnológicos, muitos empreendedo-
res ainda possuem dificuldades com 
a tecnologia. Considerando ambas as 
necessidades e o perfil do público, o 
Sebrae na sua Empresa terá sua atua-
ção tanto presencial como remota.

“É importante dizer que todo o 
processo de atendimento presencial 
seguirá os protocolos de saúde e se-
gurança. Nossos consultores estarão 
devidamente identificados e fazendo o 
uso de máscara, distanciamento social 
e álcool gel. Os atendimentos também 
poderão ocorrer remotamente, confor-
me necessidade do empresário”, disse 
Gabrielle. Em caso de dúvidas, quanto 
a identificação dos consultores, a rela-
ção encontra-se disponível no Portal 
do Sebrae ou a consulta poderá tam-

bém ser realizada pela Central de Rela-
cionamento: 0800 570 0800

Resultados

Os atendimentos iniciaram na se-
gunda quinzena de maio e já foram 
atendidas 408 empresas. A estimativa 
inicial de atendimento para 2021 é de 
1500 empresas em todos os municí-
pios do estado. 

“Trata-se de um atendimento mais 
ágil e assertivo realizado por quem en-
tende do assunto”, finalizou Gabrielle.

Como receber o atendimento?

Caso o empresário não receba a vi-
sita ativa do consultor em seu estabe-
lecimento, poderá  realizar sua inscri-
ção  pela Central de Relacionamento: 
0800 570 0800 ou diretamente no Por-
tal do Sebrae Roraima no link https://
www.sebrae.com.br/sites/PortalSe-
brae/ufs/rr/programas/sebrae-na-su-
a-empresa . 

O empresário tem a opção de es-
colher o formato da consultoria,  pre-
sencial (In loco) ou remoto. A consul-
toria é totalmente gratuita. Além disso, 
o empresário ainda pode receber mais 
5 horas gratuitas, conforme a necessi-
dade da empresa, caso tenha interesse.

Para abrir e manter um empreendi-
mento, é preciso conhecer as etapas, 
dominar estratégias de vendas, e a ca-
pacitação é fundamental para o suces-
so de qualquer negócio. 

Pensando nisso, o Sebrae criou o 
programa “Trilha do Conhecimento, 
uma iniciativa para levar ações de ca-
pacitação de maneira prática para o 
empreendedor reunindo tudo em um 
só lugar.

Na Trilha do Conhecimento, o em-
preendedor pode assistir palestras 
do seu computador, celular ou tablet, 
quando quiser e de onde estiver. Além 
das palestras, são disponibilizados 
vídeos para reforçar e aprofundar os 
conhecimentos e ampliar a visão do 
empreendedor sobre determinado as-
sunto.

O programa é voltado para todos 
os empreendedores, mas este ano a 
instituição tem intensificado ações vol-
tadas para os microempreendedores 
individuais para ajudá-los no processo 
de profissionalização desses negócios.

Para Lêda Catrine, analista técnica 
do Sebrae/RR, muitos empreendedo-
res individuais ainda enxergam sua 
atividade como acessória, ou seja, 
como um “bico” e o grande desafio 
é ajudá-los a encarar sua atividade de 
forma comercial e profissionalizá-la.

“O Sebrae decidiu fazer nesse for-

mato, porque assim conseguimos in-
tegrar todas as áreas que compõem 
uma empresa e impactam na sua so-
brevivência no mercado, além de faci-
litar o aprendizado do empreendedor”, 
disse Lêda.

A Trilha é estruturada mensalmen-
te com aproximadamente 8 eventos. 
Esse mês, por exemplo, o programa 
está abordando: técnicas de atendi-
mento, formalização do microempre-
endedor individual, dicas  para acessar 
o portal do empreendedor, ferramen-
tas para criação de conteúdo para as 
redes sociais, entre outros. 

Os eventos que compõem o pro-
grama são 100% online e ficam dispo-
níveis na loja virtual do Sebrae/RR. As 
dúvidas podem ser sanadas no canal 
de atendimento da instituição: 0800 
570 0800.

“Para facilitar o aprendizado do 
empreendedor, inserimos no progra-
ma todas as áreas que são importan-
tes para o dia a dia da empresa, como: 
atendimento, mercado, marketing e 
finanças, dentro outros”, acrescentou 
Lêda.

Leda, reforça que a plataforma do 
Sebrae onde os conteúdos ficam dis-
poníveis é intuitiva e de fácil manu-
seio. Alguns conteúdos precisam ser 
assistidos de acordo com a programa-
ção, mas outros ficam disponíveis na 

plataforma. 
“Além da Trilha do Conhecimento, 

temos atendimento on-line, com con-
sultorias e orientações, tudo voltado 
para o empreendedor superar as di-
ficuldades do seu negócio, explicou 
Lêda.

Como participar?

Qualquer pessoa pode participar e 
para se inscrever, basta acessar www.
loja.rr.sebrae.com.br ou  diretamente 
no link: https://abre.ai/sebraerr-trilha-
-do-conhecimento que tem todos os 
conteúdos cadastrados na Trilha do 
Conhecimento. 

Lêda Catrine, reforça a importância 
do empreendedor manter um crono-
grama de capacitação para aperfeiço-
ar seu conhecimento. A falta de tempo 
para se deslocar era um impeditivo 
para os empreendedores e, por isso, 
o Sebrae/RR acelerou seu processo de 
transformação digital e hoje oferece 
cursos e palestras online para facilitar 
a vida do empresário. 

“Manter-se atualizado sobre as 
mudanças no cenário empresarial e 
preparar sua empresa para enfrentar 
os desafios impostos pela pandemia 
é fundamental para continuar sendo 
competitivo”, finalizou Lêda Catrine.
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Startup Mundi
Empreendedores participam de jogo de tabuleiro que incentiva a inovação

A utilização de jogos de tabuleiro 
tem transformado o aprendizado or-
ganizacional e tem sido cada vez mais 
utilizados para simular de maneira lú-
dica o percurso percorrido para criar 
e consolidar novos modelos de negó-
cios.

Segundo Graciela Missio, analista 
técnica do Sebrae/RR, a ideia é pro-
mover, estimular e fortalecer peque-
nos negócios com soluções inteligen-
tes para atender às novas demandas 
de consumidores conectados em pla-
taformas tecnológicas por meio do 
desenvolvimento de novas startups.

“Estamos trabalhando com uma 
nova metodologia, chamada startup 
mundi, onde o participante se torna 
jogador vivencia a trajetória e toma 
decisões a partir da visão do empre-
endedor, o que gera aprendizado e 
engajamento positivo com o univer-
so das startups.

O Startup Mundi é uma jornada 
de aprendizado para aumentar a pro-
dutividade, incentivar o trabalho em 
equipe, facilitar o cumprimento de 
metas e melhorar os indicadores e re-
sultados da empresa.  

“É uma metodologia voltada para 
criação de novos modelos de negó-

cios inovadores e para fomentar o 
empreendedorismo, por meio de um 
jogo lúdico que modela o compor-
tamento dos participantes”, explicou 
Graciela.

O Sebrae já realizou a primeira 
turma de startup mundi e se prepa-
ra para organização de novas turmas 
para 2021. A metodologia pode ser 
trabalhada de duas formas: on-line e 
presencial.

Graciela Missio, reforça que essa 
solução foi escolhida pela instituição, 
por se tratar de uma solução prática, 
onde as pessoas aprendem brincan-
do todos os processos empresariais. 

O jogo dura em média 5 horas, 
e ajuda a equipe a pensar em pro-
cessos de inovação, nos estágios e 
conceitos utilizado por uma startup e 
nos passos a serem seguidos para se 
validar uma solução.  Além de apren-
der, os participantes exercitam a cria-
tividade, o conhecimento, o senso de 
inovação e a coragem de trabalhar 
com uma nova ideia.

Como funciona o
Startup Mundi?

Como todo jogo, o tabuleiro é for-

mado por peças e regras que guiam 
os jogadores até a vitória. O tabuleiro 
utilizado tem etapas com conceitos 
fundamentais para uma startup. A ex-
periência começa com a validação de 
uma solução e, nas etapas seguintes, 
os jogadores montam a equipe de tra-
balho e vão aprendendo sobre a con-
solidação de uma startup. 

Confira alguns dos fatores que in-
fluenciam o jogo e ensinam os partici-
pantes a trabalhar como se estivessem 
em uma startup:

Controle financeiro: cada equipe 
precisa consolidar seus ganhos, calcu-
lar o tempo gasto e gerenciar os inves-
timentos.

Cards de Mercado de Talento: esses 
cards permitem que a equipe adicione 
talentos ao seu time. Escolher o talen-
to na hora certa faz toda diferença.

Cards de Mercado de serviços: com 
esses cards, os jogadores contratam 
os serviços necessários para impulsio-
nar os resultados das suas startups.

Imprevisibilidade: estar prepara-
do para imprevistos é essencial para 
quem trabalha em uma startup. Muitas 
coisas podem dar errado, mesmo com 
planejamento, investimento e atenção 
aos detalhes. 

Graciela Missio apresenta jogo de tabuleiro da inovação
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Sebrae investe no fortalecimento da 
cultura organizacional para melhorar 
desempenho da instituição 

Brasil Mais - Saiba como melhorar a 
gestão e a produtividade da sua empresa

Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre cultura organizacional, mas não 
entende de que forma esse trabalho poderá ajudar no desempenho da sua empresa. 

O Brasil Mais oferece às micro e pequenas empresas soluções para melhorar a 
gestão, inovar processos e reduzir desperdícios.

Justamente por isso é importante 
entender que a cultura é um recurso 
estratégico que define a forma como a 
instituição conduz os negócios e trata 
colaboradores e clientes. 

Pensando nisso, o Sebrae/RR, tem 
realizado um trabalho interno para for-
talecimento da cultura da instituição 
que servirá de base para construção do 
Plano Plurianual que norteará as ações 
e projetos desenvolvidos nos próximos 
anos. 

Segundo Jefferson Silva, gerente da 
unidade de gestão de pessoas da insti-
tuição, esse trabalho é extremamente 
importante, pois vai dimensionar como 
se encontra a cultura instalada na insti-
tuição e partir desse diagnóstico traçar 
um caminho em busca da cultura dese-
jada e que esteja alinhada ao propósito 
do Sebrae.

“Nesse momento é um recurso 
fundamental para elaboração do 
Plano Plurianual do Sebrae, pois 
analisaremos missão, visão e valores, 
elementos que nortearão as ações 
que desenvolveremos nos próximos 4 
anos,” explicou Jefferson Silva.

Para Jefferson, o trabalho de cul-

tura organizacional também pode ser 
visto como um guia de orientação aos 
funcionários, pois são mapeados os va-
lores predominantes dentro do Sebrae.

“Nós temos investido muito nos 
nossos colaboradores, pois acredita-
mos que dessa forma teremos melho-
res entregas ao cliente final”, acrescen-
tou Jefferson.

A cultura organizacional é definida 
por um conjunto de hábitos e crenças 
firmados por meio de normas, valores, 
expectativas e atitudes compartilhados 
por todos os integrantes de uma em-
presa. 

O trabalho no Sebrae, por exemplo, 
foi realizado em 3 etapas: 

1. Identificação da cultura existente; 
2. Mapeamento dos  valores e devoluti-
va para a alta administração e; 
3. Trabalha todos os valores mapeados 
e apresenta o resultado final.

Além disso, a cultura organizacio-
nal não é relacionada apenas ao com-
portamento dos colaboradores, mas 
também a forma com que as estraté-
gias e  seus clientes são tratados.

Paulo Vieira, consultor e professor 
da Fundação Dom Cabral, está condu-
zindo o trabalho na instituição e explica 
que a cultura organizacional é como se 
fosse uma gramática que estabelece as 
regras de convivência dentro da em-
presa. Regras que nem sempre estão 
escritas, mas que estão incorporadas e 
que levam as pessoas a se comporta-
rem de acordo com a natureza do ne-
gócio.

“Quando a cultura da empresa é 
clara, sabemos que as empresas são 
muito mais bem sucedidas. Vivemos 
em um mundo muito volátil onde tudo 
muda o tempo inteiro e, nesse contex-
to precisamos de alguma coisa mais 
estável. Esse elemento mais estável da 
vida de uma empresa é a sua cultura”, 
acrescentou Paulo Vieira.

Segundo Paulo, a cultura é base 
da realização da estratégia, pois quem 
executa a estratégia são as pessoas. 
“As pessoas juntas estabelecem um 
acordo tácito de que vão se comportar 
de maneira a realizar a estratégia e en-
tregar os melhores resultados para em-
presa”, explicou Paulo.

A pandemia provocada pelo novo 
coronavírus impactou drasticamente 
os pequenos negócios. Para recuperar 
a economia é preciso fortalecer esse 
segmento, responsável por 57,9% dos 
empregos com carteira assinada ge-
rados no Brasil, segundo dados que 
constam em estudo feito pelo Sebrae 
com base no CAGED.

Fortalecer as pequenas empresas e 
mantê-las em funcionamento é a meta 
do Governo Federal que junto com o 
Sebrae desenvolveu um pacote de ser-
viços para melhorar a competitividade 
e a produtividade dos negócios por 
meio do Brasil Mais.

O primeiro ciclo do programa já foi 
realizado com cerca de 70 empresas e 
agora novas empresas estão iniciando 
o segundo ciclo que será desenvolvi-
do durante os meses de julho, agosto, 
setembro e outubro. A meta é atender 
88 empresas no segundo ciclo do pro-
grama. 

Segundo Cleber Rotondo, analis-
ta técnico da instituição, o Brasil Mais 
possibilita que a empresa tenha uma 
visão geral das suas ações cotidianas 
e identifique como realizar alterações 
que melhorem as vendas, diminuam o 
desperdício de tempo e materiais, e se 
tornem mais sustentáveis.

“Esse primeiro processo de atendi-
mento é realizado pelos agentes locais 

de inovação em um ciclo que dura 4 
meses com a aplicação de metodolo-
gias ágeis  para aumentar a produtivi-
dade da empresa em um curto período 
de tempo”, explicou Cleber Rotondo.

Quem participou do Brasil Mais, foi 
a empresária Ingrid Corrêa, proprie-
tária da loja Inaiá Modas. Segundo a 
empresária, ao receber o convite para 
participar do programa percebeu que a 
proposta poderia trazer grandes resul-
tados e, por isso, aceitou o desafio.

“Durante a primeira etapa, tive a 
oportunidade de aprender muitas coi-
sas. Mas o fator de reagir e observar os 
360 graus interno e externo foi o maior 
aprendizado”, explicou Ingrid.

Além do aprendizado, Ingrid, infor-
mou que passou a enxergar o poten-
cial do seu negócio. 

“Com esse olhar, consegui obser-
var o quanto o meu negócio é lucrativo 
e eu tenho o poder na mão de crescer 
cada vez mais. É que a pandemia foi o 
momento de analisar para agir”, disse a 
empreendedora.

Ao todo são realizados 9 encontros 
para o desenvolvimento das ações. O 
trabalho começa com a definição dos 
problemas, proposta de soluções, im-
plantação do plano de ação e mensu-
ração dos resultados. 

Além do acompanhamento com o 
agente local de inovação, o empresá-

rio também pode participar de outras 
ações da instituição como cursos, con-
sultorias e palestras.

Os resultados esperados são o au-
mento da produtividade da empresa 
por meio de ações de gestão financei-
ra, controle e marketing com foco no 
uso das mídias sociais.

Para fazer parte, os interessados de-
vem se cadastrar no site do Brasil Mais, 
acessando www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/brasilmais. É necessário 
fazer um login de cadastro, podendo o 
empresário responder um questioná-
rio de autoavaliação do negócio, se as-
sim desejar. Após isso, será feita uma 
seleção dos negócios para receber o 
acompanhamento gratuito. 

O Brasil Mais é coordenado pelo 
Ministério da Economia em parceria 
com a Agência Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial (ABDI). As ações são 
executadas pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae).

Nacionalmente, a meta é realizar 
até 120 mil atendimentos assistidos 
até dezembro de 2022, promovendo 
a modernização e a transformação di-
gital dos negócios brasileiros. Serão 
dois eixos de atuação com estímulo à 
melhoria das práticas gerenciais e pro-
dutivas. 

Sebrae Roraima celebra trabalho de cultura organizacional

Empresários recebendo consultoria
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Caso de
sucesso
Paixão de filhos por jogos 
incentiva mãe a empreender 
no ramo de videogames

O sonho da empreendedora Suany 
Sales deslanchou quando conheceu 
sua sócia Thaynã Mota durante o Se-
minário Empretec desenvolvido pelo 
Sebrae.

Suany Sales, nasceu em Uiramu-
tã, região conhecida em Roraima pe-
las belezas naturais e pela tradicional 
cultura indígena. Mudou-se para Boa 
Vista com a família e nessa época já 
alimentava o sonho de ter o próprio 
negócio. E o pontapé inicial foi cursar 
a faculdade de Administração.

Durante uma viagem em famí-
lia, Suany passou a conhecer mais o 
segmento de jogos eletrônicos e com 
o incentivo dos filhos e a carência do 
mercado local, percebeu que era uma 
grande oportunidade para tirar o so-
nho de ter o próprio negócio do papel. 

Nessa época, a empreendedora 
que estava desempregada resolveu 
fazer o EMPRETEC, um seminário que 
identifica, estimula e desenvolve o 
comportamento empreendedor, por 
meio de dinâmicas e práticas viven-
ciais que ajudam os participantes a 
aplicar os conhecimentos adquiridos.  

“Estava desempregada quando 
participei do EMPRETEC. No seminá-
rio, conheci muitos empreendedores 
de diversos segmentos, dentre eles 
Thaynã Mota, que se tornou minha 
sócia”, explicou Suany. Thaynã já era 
empresária e atuava no ramo de aces-
sórios para celular. 

Em plena pandemia, precisamente 
no dia 25 de outubro de 2020, as duas 
empreendedoras abriram a Suith Ga-
mes, uma loja de jogos e acessórios 
de super-heróis para colecionadores. 
O nome da loja é uma brincadeira com 
as iniciais dos nomes das proprietá-
rias.

“O universo gamer abriu um mun-
do de possibilidades com os itens 
geeks colecionáveis e para os apaixo-
nados por funkos pop, bonecos com 
a cabeça mais avantajada em relação 
ao corpo feitos em vinil, que fazem su-
cesso entre os aficionados por games, 
filmes e séries”, disse Suany.

A Suith Games dispõe de várias 
linhas de acessórios temáticos de su-
per-heróis e grandes astros do cinema, 
contudo, o diferencial da empresa são 
os produtos para colecionadores e pes-
soas apaixonadas pelo universo ga-
mer. A empresa também oferece jogos 
atuais e retrô.

Atualmente Suany é responsável 
pela administração da loja que cres-
ceu e agora funciona em um espaço 
físico no Roraima Garden Shopping; e 
Thaynã cuida da parte de negociação 
com os fornecedores.

“O EMPRETEC mudou a minha vida 
completamente. Me ajudou a trans-
formar sonho em projeto, me deu co-
ragem e o conhecimento que faltava 
para empreender, mesmo em meio a 
pandemia”, explicou Suany.

Suany explica que, inicialmente, 
identificou o segmento de games como 
uma oportunidade de negócio, mas de-
pois se apaixonou pelos animes.

“Sou apaixonada pelo que faço e 
sou muito grata pelo apoio incondicio-
nal da minha mãe e dos meus filhos 
que me incentivaram a continuar mes-

mo sabendo da crise provocada pela 
pandemia”, disse Suany.

Atualmente, a empresa gera 4 em-
pregos diretos e uma das diretrizes é o 
investimento na capacitação e no aten-
dimento ao cliente.

E para as mulheres que sonham 
com o próprio negócio, Suany deixa 
um recado. “Não deixe o sonho ficar 
guardado na gaveta, pois vale a pena 
correr o risco, investir e contornar as 
dificuldades do mercado”, finalizou Su-
any. Suany Sales e a equipe da Suith Games

Empreendedora Suany Sales recomenda o Empretec

15
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Caso de sucesso

Jovem empreendedor 
abandona emprego para 
atuar com marketing digital

John David é o tipo de empreende-
dor que tem a capacidade de inspi-
rar uma pessoa em poucos minu-

tos de conversa. O sorriso largo, o brilho 
nos olhos e a certeza de que nasceu para 
empreender são contagiantes.

Sua história é semelhante a de mi-
lhares de brasileiros que sonham em 
ter o próprio negócio, mas a diferença é 
que, como poucas pessoas, ele resolveu 
abandonar as certezas e a estabilidade 
de um emprego formal para mergulhar 
no mundo do empreendedorismo em 
busca do seu propósito de vida.

Sua história com o Marketing Digital 
começou muito cedo. O gosto pela arte 
visual o levou a trabalhar como estagi-
ário em uma empresa especializada em 
formatura. Em pouco tempo, assumiu 
a gerência na qual adquiriu experiência 
criando layouts e tratando imagens.

Já estabilizado, resolveu pedir de-
missão, pois o desejo de trabalhar espe-
cificamente com publicidade falou mais 
alto que a solidez que o emprego lhe 
rendia.

“Meu sonho era ver um trabalho 
criado por mim em uma peça de outdoor 
ou panfleto”, explicou John David.

Então, em meados de 2014, junto 
com mais dois amigos resolveu abrir a 
Zoom Grupo Criativo. Começou batendo 
na porta de loja em loja da Ataíde Teive, 
apresentando seu portfólio e, com isso, 
a empresa ganhou uma boa carteira de 
clientes.

“Nossa empresa estava crescendo 
muito em número de clientes e fatura-
mento, por isso resolvi voltar a estudar”, 
disse John. 

Em 2015, John resolveu fazer o Em-
pretec, um seminário que identifica, es-
timula e desenvolve o comportamento 
empreendedor, por meio de dinâmicas e 
práticas vivenciais que ajudam os parti-
cipantes a aplicar os conhecimentos ad-
quiridos.  

“Minha vida mudou completamente 
depois do Empretec, voltei para minha 
empresa cheio de boas ideias para me-
lhorar os processos existentes e ampliar 
o negócio, principalmente na área de 
Marketing Digital”, disse John.

Algumas melhorias foram implan-
tadas, no entanto, os sócios de John 
tinham uma visão diferente do negócio 
e, por isso, decidiram seguir caminhos 
diferentes.

Segundo o empreendedor, os dois 
anos seguintes à dissolução da socie-
dade foram extremamente difíceis, pois 
só podia contar com a remuneração da 
esposa que era estagiária em uma insti-
tuição do sistema S.

“Passava o dia inteiro na biblioteca 
estudando sobre marketing, pois não 
tinha dinheiro para voltar para casa e 
precisava aguardar a minha esposa sair 
do trabalho. Foram dois anos muitos di-
fíceis. Teve um mês que cortaram nossa 
água, energia e a internet”, lembra John.

Aos poucos, trabalhando como free-
lancer, foi conseguindo alguns clientes. 
Ganhou musculatura e em 2019 abriu a 
agência Mélius Marketing Brasil, espe-
cializada em marketing digital, consulto-
ria, palestras e treinamento.

E foi nessa época que a sua história 
começou a mudar. Ganhou mercado e 
reconhecimento profissional. Um ano 

John David criou um pequeno negócio de sucesso

depois da abertura da empresa, foi sur-
preendido com a pandemia e, como todo 
mundo, sentiu o medo e a insegurança ba-
ter à porta da empresa.

Reduziu o número de funcionários, en-
tregou a sala onde funcionava a empresa 
e passou a trabalhar em home office. Per-
cebeu que a situação não seria resolvida 
tão rapidamente e intensificou o serviço de 
marketing digital. Parte das empresas co-
meçaram a migrar para o ambiente digital 
e John percebeu a oportunidade de negó-
cio.

“Quando chegou a pandemia, já está-
vamos preparados para atuar no ambiente 
digital e, por isso, rapidamente a empresa 
retomou o crescimento”, explicou John.

O empreendedor reforça que o tra-
balho em marketing digital é parte de um 
trabalho de comunicação que precisa ser 
integrado. Para John, a comunicação não 
traz resultado de forma isolada.

Atualmente a Mélius atende o segmen-
to de alimentação, saúde e esporte, e se 
prepara para turbinar o seu portfólio com 
outros produtos e serviços.

“O empreendedor precisa ser rápido 
para se adequar às mudanças. Não dá pra 
se agarrar nas certezas ou na falsa perspec-
tiva de estabilidade, porque isso não existe 
mais”, finalizou John David.

“Minha vida mudou 
completamente 
depois do Empretec, 
voltei para minha 
empresa cheio 
de boas ideias 
para melhorar os 
processos existentes 
e ampliar o negócio, 
principalmente na 
área de Marketing 
Digital.

“



Sebrae realiza mais uma turma 
do Empretec em Roraima 

Última turma do Empretec, realizada dias 16 a 21 de agosto de 2021

OSeminário proporciona 
o amadurecimento de 
características empreendedoras, 

aumentando a competitividade e as 
chances de permanência no mercado.

De acordo com Solange Minotto, 
analista técnica do Sebrae, o Empretec 
identifica, estimula e desenvolve o 
comportamento empreendedor, por 
meio de dinâmicas e práticas vivenciais 
que ajudam os participantes a aplicar 
os conhecimentos adquiridos.  

“Este evento está sendo realizado 
após a fase crítica da pandemia. 
Tivemos um feedback excelente dos 
participantes e estamos felizes de 
contribuir de alguma forma para uma 
nova geração de empreendedores”, 
reforçou Solange.

Considerado o principal programa 
de formação de empreendedores do 
mundo, o seminário intensivo foi criado 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e ocorre em 40 países. 

São realizadas atividades práticas e 
cientificamente fundamentadas com o 
intuito de desenvolver a capacidade e 
habilidade do empreendedor.

Ano passado, devido à pandemia 
da Covid-19, o evento não foi realizado 
em Roraima.

O Empretec dá certo!

Investidor no ramo dos doces e de 
moda masculina pelas redes sociais, 
Josiel Souza tem 21 anos e estuda 
Administração na Universidade Federal 

de Roraima (UFRR). Ele foi uma das 
pessoas que participaram desta edição.

“Eu tinha ótimas expectativas 
sobre o Empretec e todas elas foram 
correspondidas. É um curso muito 
gratificante e interessante porque 
aprendemos realmente sobre nossos 
comportamentos e características 
empreendedoras”, pontuou.

Outra participante que aprovou o 
seminário é Ana Rayla que possui uma 
loja física de acessórios femininos. 
Ela revelou que buscou o Empretec 
com o objetivo de aperfeiçoar as 
características empreendedoras, mas 
acabou se surpreendendo ao ver que 
podia muito mais.

“A minha participação no Empretec 
conseguiu suprir e ir além das 

minhas expectativas. Agora eu tenho 
metas estabelecidas e consigo fazer 
planejamento”, reforçou.

Conheça o Empretec
Para quem já tem ou quer começar 

um negócio, o curso é uma oportunidade 
de desenvolver ou aprimorar  
as  10 principais características 
empreendedoras, além de colocar em 
prática suas habilidades técnicas e 
comportamentais. O EMPRETEC é uma 
das mais importantes ferramentas de 
capacitação empresarial do Brasil.

A iniciativa desafia os participantes 
em atividades práticas, cientificamente 
fundamentadas, que apontam como 
um empreendedor de sucesso 
age, tendo como as características 
comportamentais: 
• Busca de oportunidade e iniciativa; 
• Persistência; 

• Correr riscos calculados; 
• Exigência de qualidade e eficiência; 
• Comprometimento; 
• Busca de informações; 
• Estabelecimento de metas; 
• Planejamento e monitoramento 
sistemáticos; 
• Persuasão e rede de contatos e;
• Independência e autoconfiança.

A mudança comportamental se 
reflete direta e imediatamente nos 
resultados pessoais e empresariais. 

Para os participantes, os principais 
benefícios do curso são: a melhoria no 
seu desempenho empresarial; maior 
segurança na tomada de decisões e a 
ampliação da visão de oportunidades, 
dentre outros ganhos, aumentando 
assim as chances de sucesso 
empresarial.

Em Roraima, o EMPRETEC 
é oferecido exclusivamente pelo 
SEBRAE, portanto, se houver interesse 

em participar do curso, basta apenas 
entrar em contato com os gestores 
locais por e-mail manifestando 
interesse:
gabriel.ramos@rr.sebrae.com.br
solange.minotto@rr.sebrae.com.br

Nova Edição
De 08 a 13 de novembro será 

realizada uma nova edição do Empretec 
em Roraima, no formato de imersão de 
conhecimento.

Serão 60 horas de capacitação de 
segunda a sábado, pela manhã e tarde.

O valor da inscrição é de R$ 500, 
podendo ser pago à vista no débito, Pix 
ou em dinheiro, ou parcelado em até 10 
vezes no cartão de crédito.

18 19

O Seminário proporciona o amadurecimento de características empreendedoras, 
aumentando a competitividade e as chances de permanência no mercado. 
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Pensar fora 
da caixa
Palestra magna destaca a 
importância do empreendedorismo 
aliado à diversidade e inovação.

Pensar fora da caixa. Essa foi a pro-
posta da palestra magna sobre 
“Empreendedorismo e Diversida-

de”, promovida pelo Sebrae Roraima e 
ministrada por Onilia Araújo, empre-
endedora social, empresária contábil e 
ativista, que atua com iniciativas em di-
versas áreas, como: afrobusiness, black 
money, finanças e empreendedorismo. 

Ao abordar esses temas, Onilia res-
saltou que empreender pode ser trans-
formador, seguindo o viés do futuro e da 
inovação, conectando ideias, debatendo 
o cenário econômico e usando tecnolo-
gias para gerar ainda mais oportunidade 
para pequenas e médias empresas.

Mas afinal, o que é 
diversidade?

O assunto tem estado em alta, mas 
vai muito além do que a maioria pensa. 
Para Onilia, inovação sem diversidade 
não é nada inovador. A maioria dos 
negócios, empresas, programas de TV 
e internet falam muito sobre inovação e 
diversidade. Mas qual inovação acontece 
de fato?

Empreendedora há mais de 20 anos, 
ela ressalta que o lugar que segue fazendo 
as mesmas coisas por muito tempo, não 
apresenta inovação. Quando se fala em 
diversidade, a tendência é pensar como 
valor humano ou questão social, mas 
é preciso olhar também como valor 
econômico. Estatísticas comprovam que 
equipes diversas produzem 33% a mais 
de lucro. 

Onilia destacou a importância de 
falar sobre esse tema para o público do 

SEBRAE, uma vez que a instituição trabalha 
com micro e pequenos empreendedores. 
“Quando a gente fala de SEBRAE, fala de 
um público maior formado por pessoas 
que começaram os seus negócios por 
conta da necessidade. Pessoas que 
empreendem para se socorrer e acabam 
não pensando em incluir a diversidade”, 
disse ela.

Para pensar fora da caixa é necessário 
entender que o mundo está globalizado. 
Por exemplo, ao olhar para o Brasil, temos 
uma grande quantidade de pessoas 
de todas as partes do mundo, uma 
diversidade de culturas. Em curto prazo, 
83% da população global será composta 
por imigrantes e filhos de imigrantes. “Se 
não conseguirmos entender isso como 
um dado econômico, que seja feito por 
humanidade”, destacou.

Onilia é negra, periférica, lésbica 
e a sétima filha de uma família pobre. 
Contudo, segundo ela, foi tudo isso que 
a tornou a empreendedora que é hoje. “É 
preciso fazer o melhor a partir do lugar de 
onde você vem. Ter esse olhar de mundo a 
partir do lugar que você sai é fundamental 
para construir uma sociedade diferente, 
ainda mais inclusiva”, disse.

Respeitar as origens e 
individualidades 

Um dos segredos de empreender 
de forma inovadora é trazer para o seu 
negócio a sua essência, sem negar as 
suas memórias. Para os empreendedores, 
ela trouxe uma reflexão. “As empresas 
têm que manter as raízes das pessoas 
e não arrancá-las. As pessoas precisam 

Empreendedora social Onilia Araújo

ganhar com qualidade. Cada história precisa 
ser respeitada. Onde as pessoas se sentem 
oprimidas, elas não querem ficar. Não 
existe diversidade sem inclusão econômica”, 
pontuou.

Há 16 anos na área de contabilidade, 
Onilia segue com o olhar de quem saiu da 
periferia e concorda que ter lucro é bom, 
mas questiona: a que preço? “Tenho um 
mantra que diz: entre ser contadora e ser 
feliz, eu escolhi os dois. Eu não ficaria feliz 
em ter pessoas miseráveis a minha volta, 
sem a possibilidade de dar um passo 
adiante”, disse.

O caso de sucesso de Onilia está no 
respeito às individualidades. “Se você 
respeita isso, as pessoas produzem muito 
mais. Elas precisam se sentir cômodas, 
confortáveis e, assim, dão muito mais 
entrega. A diversidade é algo econômico e 
não apenas social. Dessa forma, a equipe 
apresenta mais resultados e as coisas 
acontecem naturalmente, com fluidez e 
liberdade”.

“Eu sempre destaco que não existe 
diversidade sem inclusão, respeito e esforço. 
É preciso trabalhar com um olhar especial 
sobre a pessoa que está na nossa frente. 
Você está disposto a pensar fora da caixa? 
Furar essa bolha? Sair do que é considerado 
‘norma’? Inovação sem anormalidade não é 
inovador”, finalizou.

 

Sobre o Onilia

Onilia é sócia fundadora da PONTE que 
tem como papel fundamental a mediação 
do diálogo com as periferias a partir de uma 
ótica de territorialidade, inovação e potência 
das comunidades brasileiras, diretora de 
sustentabilidade da Odabá - Associação 
de Afroempreendedorismo, entidade que 
tem por propósito, o empoderamento 
econômico do Brasil negro, fundadora da 
I.CON - Inovação Contábil e, sócia também da 
startup de transformação digital Lanceiros, 
um hub de desenvolvimento de tecnologias 
com um time 100% composto de pessoas 
negras e/ou periféricas.

Sobre o Sebrae 

A instituição oferece diversas palestras, 
oficinas e cursos online, desde o início da 
pandemia. Nas mais diversas temáticas, 
desde vendas, atendimento, marketing 
digital até os campos mais tradicionais. 

No interesse em participar, é só acessar 
a loja do SEBRAE, conforme link abaixo, 
escolher as capacitações que se encaixam 
nas suas necessidades, inscrever-se e 
participar. 

https://loja.rr.sebrae.com.br/



22

Panelas de barro da comunidade 
indígena Raposa conquistam 
Indicação Geográfica

Você sabe o que é uma Indicação 
Geográfica? De forma simples, é o re-
conhecimento, na forma de um regis-
tro concedido pelo Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial-INPI a uma 
região geográfica que se tornou co-
nhecida ou representa vínculos relati-
vos à qualidade e características com 
um produto ou serviço.

E se tem uma coisa que representa 
bem Roraima, são as panelas de barro. 

Feitas artesanalmente na comuni-
dade indígena Raposa, elas fazem su-
cesso não só no nosso estado, mas já 
circulam todo o Brasil e têm algumas 
de suas peças espalhadas pelo mun-
do.

Em outras palavras, o sistema de 

Indicações Geográficas promove os 
produtos e a sua herança histórico-
-cultural, que é intransferível. E essa 
herança acaba abrangendo vários 
aspectos relevantes como, por exem-
plo, área de produção, tipicidade, au-
tenticidade e padrão de qualidade. 
Tudo isso garante que o produto seja 
exclusivo e que tenha uma qualidade 
diferenciada.

De acordo com a diretora técni-
ca do Sebrae Roraima, Dorete Padi-
lha, a instituição tem como uma das 
suas principais missões fomentar o 
empreendedorismo. Segundo ela, 
marcar a história com a indicação 
geográfica das panelas de barro que 
são feitas na Raposa é algo extrema-

mente satisfatório. 
“Nossa missão é fazer com que 

nossas comunidades possam se de-
senvolver cada vez mais. Estamos 
trazendo a primeira oportunidade de 
indicação geográfica para o Estado de 
Roraima. Então um estado que tem re-
presentatividade tão grande indígena, 
é justo que comecemos com um pro-
duto que representa muito dessa cul-
tura”, destacou.

Segundo Anselmo Buss Junior, di-
retor-presidente do Instituto Inovates, 
as IGs são regiões que ficaram famo-
sas pela produção de um determinado 
produto ou serviço. Para ele, as pane-
las de barro da Raposa têm o conceito 
pleno de sustentabilidade: ambiental, 

econômica, social e cultural. Conside-
rados como os quatro pilares da sus-
tentabilidade.

De Roraima para o mundo

“Quando algum produto fica famo-
so, normalmente acontece de ser falsifi-
cado. A primeira questão é proteger os 
produtores daquele território específico 
e proteger o consumidor que quer um 
produto autêntico de um determinado 
território que o deixou famoso”, disse 
ele.

Como representante da Comunida-
de Indígena Raposa, Enoque Raposo 
enxerga um futuro promissor para toda 
a comunidade. “Este trabalho vai dar 
ênfase para a comunidade que já tra-
balha com as panelas de barro, que já 

tem uma referência. Ter um selo de pro-
cedência vai diferenciar muito na ven-
da do produto. Como as panelas já são 
muito procuradas, eu creio que isso vai 
dobrar. Todo mundo vai querer saber de 
onde é e dizer: eu quero comprar a pa-
nela da Raposa”, disse o Enoque.

Enoque destacou que, a partir de 
então, vai depender do interesse da co-
munidade saber aproveitar esta oportu-
nidade e trabalhar com isso. “É todo um 
cuidado que a gente tem com a nature-
za. É pedir do espaço, da terra, aquele 
barro para produzir. Ou seja, existe toda 
uma conexão”, destacou.

Margarete Raposo é uma das pro-
dutoras das panelas de barro da Rapo-
sa. Com técnicas repassadas de gera-
ção em geração, ela coloca muito amor 
e carinho em cada peça e é reconhecida 

por isso. “Quando compram a panela 
de barro aqui, a gente ensina como fa-
zer a comida na panela de barro. A gen-
te ensina a curar a panela antes de usar. 
Já ligaram de São Paulo dizendo que 
a comida feita na panela de barro fica 
muito gostosa. Quando eles compram, 
levam pra fora e nos ligam de volta, é 
sempre muito bom”, contou a Margare-
te.

Com as IGs definidas, é comum que 
as regiões fiquem conhecidas pelos 
seus produtos ou serviços. E uma vez 
que qualidade e tradição são atribuídas 
ao produto, a IG se torna um fator de-
cisivo para garantir essa diferenciação, 
agregando reputação e gerando tam-
bém a promoção do turismo nesses 
locais.

As panelas são produzidas artesanalmente pelas mulheres da 
comunidade e as técnicas são passadas de geração em geração

Equipe do Sebrae Roraima e do Instituto Inovates em visita à 
comunidade indígena Raposa
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TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NOS
BANCOS

Boletim Estratégico dos Pequenos Negócios

Um setor que está passando por 
mudanças é o dos bancos. O termo 
Open Banking começou a aparecer 
com maior frequência. Porém, muita 
gente ainda desconhece o que é esse 
sistema. 

Você com certeza já fez um PIX. 
Mas, para isso, usou o aplicativo do 
banco onde é correntista. Com o Open 
Banking, o PIX, por exemplo, poderá 
ser feito a partir de outros aplicativos, 
como o WhatsApp e ou o Ifood, facili-
tando esse tipo de transação financei-
ra. 

E esse é só um exemplo simples, 
das muitas possibilidades que podem 
surgir com o Open Banking. “Antes de 
mais nada, o Open Banking não é uma 
instituição. Ele é um sistema que faz 
parte de uma agenda do Banco Central 
para melhorar a vida das empresas 
e das pessoas. A ideia é que o Open 
Banking traga mais transparência e 
competitividade ao sistema financei-
ro”, explicou o assessor de investimen-
tos, Paulo Benedetti.

O sistema Open Banking já está em 
implantação no Brasil e deve revolu-
cionar a forma como as pessoas se re-
lacionam com os bancos. Se antes, os 
bancos eram donos do perfil do clien-
te, agora a proposta é dar mais auto-
nomia para as pessoas, compartilhan-
do informações com o consentimento 
de cada cliente.

Na prática, as pessoas poderão 
manter relacionamento com diferen-
tes instituições financeiras, adquirindo 
os serviços que mais lhe interessam. E 
isso vai gerar competitividade no se-
tor, conforme explicou Paulo.

“A vantagem é que esse sistema 
leva o consumidor para o centro da 
atividade. A partir daí, vão surgir no-
vos modelos de negócios. Vamos ter a 
inclusão de segmentos desassistidos, 
portabilidade de relacionamento entre 
as instituições, além de transparência 
nas finanças. Isso vai forçar essas ins-
tituições a disputarem os clientes. A 
desburocratização gera praticidade e 

aumenta o poder de barganha”.
De forma prática, Paulo exemplifica 

uma situação em que um empresário 
está buscando por uma linha de cré-
dito. “A instituição X me oferece tais 
condições. Mas, a instituição Y atende 
melhor aquilo que eu preciso. Então, 
num estalar de dedos você pode ir 
para essa instituição e ela terá acesso 
a todo o seu histórico. Se você é um 
bom pagador, se costuma ter saldo em 
conta etc. Então, essas instituições vão 
poder oferecer produtos mais perso-
nalizados, que se adaptam melhor às 
necessidades de cada pessoa. E isso 
vai gerar um movimento em que o 
cliente terá maior atenção”.

Ou seja, nada de ficar esperando 
meses para ter uma proposta de crédi-
to aprovada ou pior, recusada. Nesse 
modelo, as instituições irão brigar para 
ter e manter seus clientes. E nesse ce-
nário, Paulo considera que existem 
três grandes vantagens, especialmen-
te para os pequenos negócios. 

“O Open Banking vai integrar 
um sistema de gestão. Então, isso 
reduz a necessidade de você ter que 
ir ao banco porque as informações 
estarão ali, acessíveis e podendo ser 
compartilhadas desde que o cliente 
autorize. Segundo: a praticidade, 
porque não precisa entrar no 
aplicativo do banco, na sua conta. 
O serviço vai estar integrado no seu 
sistema. E o terceiro é, principalmente, 
a produtividade. Porque você reduz 
a burocracia das operações e torna 
os processos mais ágeis. Isso acaba 
gerando mais produtividade para os 
pequenos negócios”.

Na visão de Paulo, essa mudança 
também é uma oportunidade para o 
surgimento de novos negócios. “Para 
o mercado como um todo, as possi-
bilidades são infinitas. Quantos no-
vos negócios vão surgir aproveitando 
esse processo do Open Banking? Ou, 
quantos novos produtos vão surgir 
para atender as necessidades que essa 
abertura vai trazer para os negócios? 

É um movimento acertado do Banco 
Central e que vai gerar mais compe-
titividade e maior benefício para o 
mercado como um todo”, afirmou o 
consultor.

Open Banking: Brasil entra 
na segunda fase

A implantação desse novo siste-
ma no Brasil foi organizada em quatro 
grandes etapas pelo Banco Central. E a 
segunda delas começou a valer a par-
tir do dia 13 de agosto, permitindo o 
compartilhamento de dados entre as 
instituições financeiras, desde que o 
cliente permita. 

Essa medida combate, por exem-
plo, a necessidade do chamado tempo 
de relacionamento com o banco, que 
é exigido em caso de empréstimos, 
por exemplo. A partir do histórico do 
cliente, disponível no próprio sistema, 
qualquer instituição que ele procure 
terá acesso a essas informações e po-
derá analisar o pedido de crédito. 

Com um lembrete: só serão com-
partilhadas as informações autorizadas 
por cada cliente. Nesta fase, a autori-
zação é válida por 12 meses. E como 
todo o sistema é virtual, a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) já aler-
tou para a necessidade de redobrar os 
cuidados com os golpes virtuais.

Próximas fases
A próxima etapa de implantação do 

Open Banking está prevista para 28 de 
outubro de 2021. Nela, o Banco Central 
vai autorizar o pagamento de contas e 
outras transações fora do ambiente do 
aplicativo específico do banco. Esses 
processos, poderão ser feitos em apli-
cativos intermediários. 

Já na última fase, que deve valer a 
partir de 15 de dezembro, os clientes 
poderão autorizar o compartilhamento 
de informações sobre conta-salário, 
investimentos, seguros e previdência.
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Agrolab 
Lançamento reuniu diretoria dos Sebraes da região norte, além de empresários, conselheiros e 
representantes dos governos municipal e estadual

F     oi lançado em Roraima a segunda 
edição do “Conecta Sebrae – 
Agrolab Amazônia”, a maior feira 

virtual de agronegócios da Região 
Amazônica.

O lançamento da etapa estadual 
ocorreu no auditório do Sebrae, em 
Boa Vista, com o objetivo de reunir 
empreendedores e parceiros do 
agronegócio para conhecerem a 
proposta da feira e as vantagens de 
participarem deste tipo de evento.

Representantes do Governo 
Estadual e da Prefeitura estiveram no 
evento, além do Presidente da ABASE 
Norte, diretores e conselheiros do 
Sebrae da Região Norte e empresários 
locais.

O presidente do Conselho 
Deliberativo Estadual do Sebrae em 
Roraima, Jadir Corrêa, deu as boas 

vindas e reforçou o papel da entidade 
na realização de eventos como este.

“É nosso papel ser protagonistas 
de novas ações nesse cenário pós-
pandemia no sentido de promover e 
incentivar um ambiente favorável aos 
pequenos produtores para estimular a 
retomada desse setor”, disse.

A diretora Superintendente do 
Sebrae-Roraima, Luciana Surita, 
relembrou as ações que a instituição 
tem desenvolvido em diversas áreas 
do agronegócio, como: Fruticultura, 
Horticultura, Bovinocultura, bem como, 
no setor de indústria voltado para 
produção de alimentos.

Além disso, Luciana enfatizou 
o trabalho que a instituição vem 
desenvolvendo de melhoramento 
genético do rebanho de Roraima por 
meio da FIV – Fertilização in vitro, 

uma técnica reprodutiva utilizada 
para acelerar a obtenção de bezerros 
geneticamente superiores.

“O Sebrae tem desenvolvido um 
trabalho de melhoramento genético na 
bovinocultura de corte e de leite, além 
disso investido em consultorias na 
horticultura orgânica e acompanhado 
as agroindústrias na adequação de 
normas de certificação”, explicou.

Luciana Surita, reforçou que no 
ano passado a instituição realizou a 
primeira edição em tempo recorde e foi 
um sucesso, pois foram feitas mais de 
19 mil horas de consultoria para mais 
de mil clientes. 

O Presidente da ABASE Norte, 
Rubens Junior, veio do estado do Pará 
a Roraima para participar da abertura 
do evento.

“É um dia memorável e importante 

para todos nós que fazemos o SEBRAE. 
Com a experiência de todos, faremos 
um estado ainda mais forte”, reforçou.

A Feira 
Após o lançamento das etapas 

estaduais, a Feira Conecta SEBRAE 
Agrolab da Amazônia foi programada 
para 14 a 16 de setembro.

A experiência da Agrolab 
inovadora, exclusiva e em ambiente 
3D gamificado, disponível no endereço 
agrolabamazonia.com.br, com a 
participação de todos os estados da 
Amazônia Legal.

Casos de sucesso

Wilson Oliveira é um dos casos de 
sucesso em Roraima. Ele é o fundador 
do Gostoso Açaí, empresa iniciada em 

2016 e que hoje já conta com três 
lojas.

“Do primeiro ano para cá 
crescemos 2050%. Iniciamos o 
projeto na frente de casa com o apoio 
da família e amigos, com apenas um 
colaborador e hoje contamos com 60 
contratados”, relembrou.

O empresário reforçou que com 
o apoio do Sebrae foi possível ver o 
negócio crescer.

“No início tivemos dificuldade 
com matéria prima, logística e gestão. 
Foi quando busquei ajuda do Sebrae 
que auxiliou com treinamento tanto 
com o manuseio do alimento quanto 
com o manual de atendimento, o que 
fez uma diferença muito grande na 
nossa vida”, contou.

O próximo passo é inaugurar 
uma quarta loja. Para isso, William 

vai manter a parecia com a entidade.
Outro caso de sucesso mostrado 

na abertura do Agrolab foi o da 
produtora de batata doce, Dalva 
Conceição da Silva, que iniciou a 
empresa Serrado da Amazônia.

Atualmente, treze pessoas fazem 
parte do projeto que tem como um 
dos “carros-chefes” a farinha da 
batata doce.  Ela destacou como 
foi importante o SEBRAE estar ao 
seu lado como apoiador e parceiro, 
acreditando na viabilidade do seu 
produto.

“O mercado é muito promissor e 
precisamos de mais investimento e 
tecnologia, porque facilita o aumento 
da produção. O Sebrae está com a 
gente desde o início e investiu na 
gente em conhecimento”, disse Dalva, 
agradecendo pela parceria.
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Maior feira virtual de agronegócios da 
Amazônia é lançada em Roraima
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Pequenos negócios geraram mais empregos que as médias e 
grandes empresas em Roraima

Roraima é o estado da região Norte 
que mais gerou empregos no primeiro 
semestre, aponta estudo do Sebrae
Dados são correspondentes a empregos gerados pelos pequenos negócios de 
janeiro a junho de 2021

Um estudo do Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), com base no CAGED (Ca-
dastro Geral de Empregados e Desem-
pregados) mostrou que Roraima foi o 
estado da região Norte que mais gerou 
empregos por meio dos pequenos ne-
gócios de janeiro a junho de 2021. Em 
seguida estão Pará, Acre, Amazonas, 
Rondônia, Tocantins e Amapá.

Ainda conforme o estudo, Roraima 
está em segundo lugar no ranking na-
cional, ficando atrás apenas de Mato 
Grosso. “Isso corresponde ao saldo de 
91,18% a cada 1000 empregos formais 
gerados no Estado,” explicou a superin-
tendente do Sebrae, Luciana Surita.  

Em números, foram gerados 2.536 
empregos neste período.

As cinco áreas que mais geraram 
empregos, conforme o estudo, foram 
a de serviço, seguido de comércio, in-

dústria de transformação, agropecuária 
e construção.

No período de julho/2020 a junho/ 
2021, o Brasil apresentou um saldo to-
tal positivo de 2.914.885 contratações. 
Destes, 2.094.812 foram de micro e pe-
quenas empresas, o que corresponde a 
71,8% do total de vagas criadas no país.

Como participar?

Qualquer pessoa pode participar e 
para se inscrever, basta acessar www.
loja.rr.sebrae.com.br ou  diretamente

Mês a mês

Em Roraima, foram criados 510 em-
pregos em janeiro pelos pequenos ne-
gócios. Em fevereiro, o número baixou 
para 371. Em março foram 361 e em 
abril, 356. Houve outra queda em maio, 
com 255 e uma alta de 683 em junho.

Média e grandes empresas

As médias e grandes empresas tam-
bém geraram empregos em Roraima, 
ainda que em menor quantidade. Em 
junho, por exemplo, foram gerados 
92 empregos. No período de janeiro a 
junho de 2021, o saldo fica negativo: 
−244, tendo em vista a comparação en-
tre contratações e demissões.

Detalhando por mês, o saldo fica as-
sim: janeiro de 2021 com -156, fevereiro 
com -16, março com -63, abril com -102 
e maio apenas 1 emprego gerado, tota-
lizando 93 empregos gerados por mé-
dias e grandes empresas.

Neste primeiro semestre em Rorai-
ma, o saldo positivo dessas contrata-
ções é correspondente aos setores de 
comércio, indústria de transformação 
e serviços. Agropecuária e construção 
tiveram saldo negativo.
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Sebrae Roraima realiza 
Fórum de Turismo

II Fórum do Programa Lider do 
Sebrae na Região Central
No dia 12 de agosto foram realizados encontros do Programa LIDER os municípios 
do Cantá e Bonfim, propondo a retomada pós-pandemia.

Primeira edição do Encontro de 
Turismo reuniu empresários e repre-
sentantes do segmento para debater 
novos projetos para região.

O turismo é um setor que movi-
menta grandes números na economia 
mundial e o Sebrae é protagonista 
do setor por meio de ações de aten-
dimento, empreendedorismo, gover-
nança e políticas públicas. 

Nesse contexto, o Sebrae Roraima 
realizou este ano a primeira edição do 
fórum de turismo com o objetivo de 
contribuir para a retomada do setor 
em Roraima e discutir projetos estru-
turantes.

Para Luciana Surita, superinten-
dente da instituição, o evento é uma 
iniciativa do Sebrae que demonstra o 
compromisso com os pequenos negó-
cios que dependem do turismo para 
sobreviver.

“Decidimos realizar o evento nes-
se momento de forma presencial, por-

que entendemos que com o avanço 
da vacina e o setor aos poucos está 
retomando as atividades e o Sebrae 
está presente ajudando esses negó-
cios”, disse Luciana Surita.

Segundo Ana Guerreiro, conselheira 
estadual e analista técnica do Sebrae 
nacional que ministrou a palestra “Ce-
nário do Turismo”, a capital Boa Vista é 
surpreendente, organizada e acolhedo-
ra. Uma cidade que gera um impacto 
muito positivo no turista. 

“Nossa intenção é aproximar tudo 
aquilo que o setor mundial de turismo 
tem apresentado de demanda e verifi-
car o que a região norte tem para ofere-
cer, fazendo uma espécie de casamento 
entre oferta e demanda”.

O objetivo desta edição do seminá-
rio foi trabalhar roteiros convergentes 
na região norte com foco no turismo 
voltado para natureza, aventura, bem-
-estar e na identidade cultural que é 
fortíssima na área amazônica como um 

todo.
De acordo com Hélio Zanona, pro-

prietário da Makunaima Soluções em 
Turismo, uma empresa especializada em 
receptivo, ou seja, em pacotes turísticos 
de Roraima, o evento tem sido importan-
te para retomada das atividades.

“O evento é uma iniciativa fantástica, 
pois demonstra que as instituições estão 
dispostas e entendendo que existe a ne-
cessidade de apoiar a atividade de turis-
mo que foi muito impactada pela pande-
mia”, explicou Hélio Zanona. 

A programação contou com a apre-
sentação de roteiros turísticos dos esta-
dos participantes, visita a pontos turísti-
cos de Boa Vista e elaboração de proposta 
do Projeto Estruturante.

Em formato presencial, respeitando 
todas as medidas de biossegurança, se-
rão dois dias intensos de palestras - ações 
voltadas ao desenvolvimento estratégico 
do segmento em nossa região.

Para melhorar as condições da so-
ciedade em diferentes aspectos (social, 
econômico e político), o Sebrae insti-
tuiu, em 2019, o Programa Liderança 
e Desenvolvimento Regional LIDER - 
uma metodologia de mobilização e ar-
ticulação de lideranças, para fazer com 
que, de forma integrada, trabalhem na 
construção de um plano de desenvol-
vimento econômico e sustentável local 
(regional). 

Isolados, os municípios nem sem-
pre conseguem alavancar o seu poten-
cial. A parceria entre diferentes atores, 
do setor público, privado e do terceiro 
setor, pode promover o desenvolvi-
mento regional.

No município do Cantá, com parti-
cipação do gestor do programa, Felipe 
Freitas, e mobilização de líderes locais, 
foi apresentada a formulação e implan-
tação de ações que contribuem para o 
crescimento e fortalecimento da Re-
gião Central de Roraima. Foram discu-
tidos os eixos que vão nortear a região 
central: turismo, ambiência favorável e 
o agronegócio.

Estiveram presentes nessa reunião, 
os consultores do Sebrae, João Batista 
e Rafael Lucchesi, as lideranças Dalva 
Conceição (vice-presidente da ADES 
Lavrado em Ação), Jacízia Costa, Vânia 
Coelho e Aline Lopes e as autoridades 
municipais do Cantá: Secretária Muni-
cipal de Relações Institucionais, Marta 
Castro, o Secretário do Índio, Gleidson 
Nicásio, o Secretário de Meio Ambien-
te, Cláudio Gomes, a Coordenadora 
de Turismo, Nicolly Salustiano, o Ges-
tor de Turismo, Francisco das Chagas 
Neto; a representante da Câmara, 
Hylliane King e o assessor técnico da 
ADES, Chrysologo Rocha de Oliveira 

Jr. O evento foi finalizado com a apre-
sentação de um grupo de capoeira do 
município.

Também presente no evento, o Pre-
sidente da ADES, Luiz Felipe Gonçal-
ves disse que “os encontros serviram 
para fortalecer as políticas públicas de 
governança dos municípios do Cantá 
e Bonfim, convergindo para as pro-
postas da Agência para o Desenvolvi-
mento Econômico e Socioambiental 
da Região Central de Roraima – ADES 
Lavrado em Ação”. 

O segundo evento do dia, no mu-
nicípio do Bonfim, aconteceu no Insti-
tuto Federal de Roraima - IFRR, onde 
o representante do Sebrae/RR, Felipe 
Freitas, apresentou o Programa Cidade 
Empreendedora, que tem como objeti-
vo a transformação local pela implan-
tação de políticas de desenvolvimento 
em eixos estratégicos, com foco na 
melhoria do ambiente de negócios. 

Logo após, o consultor Rafael Luc-
chesi enfatizou a governança entre os 
três setores ao apresentar o Programa 
LIDER e seus objetivos, destacando, 
também, a importância da união e co-
operação dos atores para o êxito do 
programa. 

Para Lucchesi, “esses encontros são 
importantes para explicar a lógica inver-
sa da promoção do desenvolvimento 
por território, que é o objetivo maior do 
Programa LIDER, ou seja, trabalhar em 
conjunto facilitadores com lideranças 
públicas, empresariais e comunitárias, 
que são as forças vivas da economia 
local e protagonistas na região, para a 
construção de uma agenda de desen-
volvimento”. Tanto no Cantá como no 
Bonfim, foram destacados dois pontos 
fundamentais: imigração e turismo

Com relação aos imigrantes vene-
zuelanos, a importância de vê-los como 
potenciais empreendedores, levando 
em consideração sua cultura, diversi-
dade e conhecimentos que podem ser 
compartilhados e aproveitados para o 
fortalecimento local. Uma outra ques-
tão discutida foi a bioma do lavrado 
como potencial turístico, criando no 
Estado uma rota internacional da bio-
diversidade. “Todo o ecossistema de 
cachoeiras, rios, aves e peculiaridades 
locais são um potencial gigantesco que 
precisa ser descoberto”, disse Lucchesi. 

Finalizando as atividades, o presi-
dente da ADES Lavrado em Ação, Luiz 
Felipe, apresentou o Projeto Lavrado 
em Ação e detalhou o processo para 
criação de um ambiente favorável aos 
negócios a partir do diagnóstico local, 
que vai permitir o planejamento e exe-
cução de forma cooperativa das ações 
a serem desenvolvidas.

O interesse foi geral. Presentes 21 
pessoas, além dos Líderes, da Agente 
de Desenvolvimento Roberta Jordâ-
nia e da equipe do Sebrae, a reunião 
contou com várias lideranças do muni-
cípio de Bonfim, entre elas o vice-pre-
feito, Mário Nicácio e a sua assessora 
de gabinete; o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Domingos Costa; 
o professor Moacir Augusto de Souza, 
diretor do Campus Avançado do IFRR, 
e o pastor Joamar dos Santos, empre-
endedor de reciclagem.

Está programado para os dias 07 e 
08 de outubro o III Fórum do Progra-
ma LIDER, quando estarão presentes 
todas as lideranças mobilizadas dos 
cinco municípios da Região Central de 
Roraima. 

O turismo movimenta grandes números na economia mundial

Partipantes do Programa Líder Sebrae na Região Central



Diretores do Sebrae durante reunião da ABASE/Norte

Aassociação Brasileira dos       
SEBRAE é uma organização que 
reúne as unidades da instituição 

em todos os estados, para manterem 
uma atuação alinhada às necessidades 
e a realidade dos pequenos negócios.

No dia 19 de agosto, os diretores 
da ABASE/Norte se reuniram em 
Roraima para discutir ações e projetos 
comuns à região, como por exemplo 
o projeto estruturante de turismo. Na 
ocasião, eles também participaram do 
lançamento da etapa estadual da feira 
‘Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia’.

Participaram da reunião, os 
diretores e representantes do Sebrae 
de Rondônia, Amazonas, Pará, Acre, 
Tocantins e Amapá, além dos anfitriões 
de Roraima e o diretor técnico do 

Sebrae Nacional, Bruno Quick.
Na abertura, o Presidente do 

Conselho Estadual, Jadir Corrêa, deu 
as boas reforçando a importância 
desse colegiado para o fortalecimento 
do trabalho e dos resultados gerados 
para os empreendedores do Norte.

“Tenho a certeza que as discussões 
da ABASE são de significativa 
relevância para o Sebrae, mas 
sobretudo, os pequenos negócios 
nesse momento de pandemia. Nós 
do Sebrae Roraima, por exemplo, 
nos reinventamos durante essa crise 
para poder continuar atendendo as 
empresas e, isso, é motivo de orgulho. 
Continuamos e melhoramos ainda 
mais os nossos atendimentos”.

Luciana Surita, superintendente 

do Sebrae/RR e vice-presidente da 
ABASE/Norte, registrou a satisfação 
da entidade em receber os representes 
da região, para conhecerem o trabalho 
desenvolvido localmente pela equipe e 
pelos empreendedores atendidos pela 
instituição. 

“Estamos muito felizes com a 
presença de vocês, especialmente 
depois desse longo período de 
afastamento físico. Mas, ainda 
sim, estivemos sempre próximos e 
unidos pelo nosso propósito, usando 
a tecnologia ao nosso favor, para 
continuar trabalhando e ajudando a 
mudar para melhor a vida dos nossos 
clientes.” Declarou Luciana.

Para Rubens Júnior, presidente 
da ABASE/Norte, foi uma alegria 

retornar à Roraima, sua terra natal, 
para fortalecer a atuação em rede, 
ajudando a construir os papeis nesse 
novo contexto.

“Tenho muito orgulho de ter 
nascido em Roraima e estar nesse 
momento em uma das melhores 
capitais do mundo ajudando a 
construir projetos e melhorando a 
condição dos pequenos negócios. Fico 
muito feliz pela oportunidade de ver de 
perto o trabalho feito pelo Sebrae aqui 
nesse estado, pois já acompanhamos 
a distância os resultados tão 
importantes”, explicou Rubens Júnior.

Para Bruno Quick, diretor técnico 
do Sebrae Nacional, a vinda para 
Boa Vista é um passo na construção 
de algo maior. Frisou ainda sobre a 

felicidade de conhecer Boa Vista, pois 
era a única capital do Brasil que ainda 
não conhecia. 

Reforçou que Boa Vista é 
uma cidade surpreendente e 
desenvolvimentista. Um lugar 
maravilhoso e acolhedor.

“A ABASE é muito importante 
na engrenagem do sistema, 
principalmente por ser uma instituição 
que trabalha em defesa do sistema 
e, consequentemente, dos pequenos 
negócios”, explicou Bruno Quick.

Bruno falou sobre as novas formas 
de desenvolver a região norte com foco 
na sustentabilidade e na tecnologia 
de reflorestamento que está sendo 
implantada em Roraima. 

Disse ainda que a região está numa 

condição de muita evidência e, por 
isso, tem todas as possibilidades para 
continuar trabalhando numa condição 
nova de desenvolvimento econômico. 

Durante a sua visita, ele também 
se reuniu com a direção e gerências 
da área técnica do Sebrae/RR para 
discutirem juntos as mudanças que 
devem ser implementadas para 
melhorar ainda mais a performance da 
instituição em todo o Brasil.

Além da reunião da Abase, os 
diretores participaram do lançamento 
da maior feira de agronegócios 
virtual da Amazônia, fizeram visitas 
técnicas a empreendimentos locais e 
conheceram alguns roteiros turísticos 
de Boa Vista.
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Roraima sedia encontro de 
diretores da ABASE/Norte
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Recém-lançado em Roraima, Polo de 
Liderança oferta aprimoramento das 
habilidades de líderes no estado
Centro de referência do Sebrae atenderá inicialmente os comitês gestores do 
programa Cidade Empreendedora, mas se estenderá ao público em geral ano que vem

Tem gente que nasce com o dom 
de liderança, e tem gente que não. 
Mas isso não é um problema, se 
você deseja ser um líder: o Sebrae 
lançou recentemente o Polo de Lide-
rança em Roraima.

Mas o que é o Polo de Lideran-
ça? É um centro de referência em 
liderança que disponibiliza estudos, 
pesquisas e promove a conexão e 
a capacitação dos líderes, a fim de 
aprimorar habilidades e competên-
cias.

É voltado para a liderança pú-
blica, privada, jovens, mulheres e 
também lideranças do terceiro setor 
(organizações, associações, coope-
rativas).

O Polo foi iniciado pelo Sebrae 
Paraná e já está sendo nacionaliza-
do. Inicialmente, oito unidades do 
Sebrae estão implantando o Polo de 
Liderança no país, e Roraima é um 
dos estados, que lançou o Polo no 
dia 5 de agosto deste ano.

O evento ocorreu de forma on-
-line por conta da pandemia da Co-
vid-19, a fim de atender os protoco-
los de prevenção.

Como participar?

A princípio, o Sebrae vai disponibi-
lizar os produtos do Polo para os co-
mitês gestores do programa Cidade 
Empreendedora. 

“O Sebrae, em parceria com as Pre-
feituras municipais, está implantando 
em todos os municípios o programa 
Cidade Empreendedora e cada municí-
pio criou um comitê gestor com lide-
ranças públicas, privadas e do terceiro 
setor”, acrescentou Rodrigo Rosa, ana-
lista da Unidade de Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Territorial do Sebrae-
-RR.

Serão ofertadas as capacitações 
“Conexão liderança” e “Clube de Ca-
pitães”. A estimativa é que no ano que 
vem sejam disponibilizados mais pro-
dutos do Polo em Roraima, abrindo 
vagas para a comunidade em geral in-
teressada em desenvolver e aprimorar 
suas habilidades de líderes.

Qual o objetivo?

A perspectiva do Polo de Liderança 
é promover a reflexão, capacitação e, 

principalmente, o aprimoramento das 
habilidades dos líderes. “ Acredito que 
há um campo muito interessante em 
Roraima para se trabalhar essas ques-
tões com as lideranças locais”, disse Ro-
drigo.

“Você se enxergar e definir quais 
são suas dificuldades em exercer a lide-
rança e trabalhar o seu aprimoramento  
. Muitas vezes as pessoas não nascem 
líderes, mas é possível se aprimorar e 
desenvolver essas habilidades por meio 
de técnicas”, adicionou o analista.

Site e comunidade

“Além de promover uma conexão 
entre líderes por meio de um network, o 
site e comunidade do Polo de Liderança 
possibilita acesso a artigos, estudos e 
pesquisas sobre o tema, além de poder 
inserir seu próprio artigo. Também é fei-
ta uma auto avaliação que mostra quais 
os produtos do Polo são mais propícios 
para quem acessa.

https://polodeliderancasebrae.com.
br/polodelideranca/home

Lançamento foi realizado durante evento virtual
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