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Encerramos 2019 com a certeza de que superamos muitos desafios e estamos prontos para iniciar um novo ciclo de 
conquistas. Não foi um ano fácil. Foi um ano de mudanças, onde o Sebrae se encontrou diante de uma nova revolução, 
igual aquela que ocorreu em 2009. Naquele momento estávamos pensando em um Sebrae diferente, com possibilidades 
de transformar o ambiente de negócios de nossas empresas. Um Sebrae reformulado com tendências para a inovação e 
conquista de espaços para as MPE.

Nesse ano, devido às marcantes mudanças no âmbito político, social e econômico o Sistema Sebrae se deparou com o 
seguinte dilema: O Sebrae que o Brasil precisa.

Para isso, o Sebrae Roraima fez parte de um grande processo de reinvenção, juntamente com as demais UF, capitaneado 
pelo Sebrae Nacional, que nos orientou com Diretrizes Nacionais, objetivando definir estratégias para o fortalecimento 
institucional do Sebrae, construir um novo modelo para o sistema e obter reflexões relevantes para o atual momento do 
país.

Revisitamos nossa Missão, nossos Valores e Visão de futuro e construímos um Plano Estratégico para o período 2020-2023, 
reafirmando nosso papel como uma instituição propulsora do desenvolvimento dos micro e pequenos negócios.

Dia após dia, reforçamos o entendimento de que o Sebrae Roraima é muito mais que uma instituição que valoriza as 
empresas roraimenses: é, antes de tudo, uma instituição sólida e indispensável para o Brasil. 

Todas as parcerias firmadas, foram no sentido de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios, focados sempre na criação de valor e geração de oportunidades. 

Destaco aqui, as milhares de horas de consultoria aplicadas diretamente nas empresas, que proporcionou aos 
empresários um novo pensar, os diversos cursos de capacitação focados na gestão, inovação e tecnologia, o Projeto 
Lider com foco na mobilização, qualificação e integração de lideranças regionais para a elaboração de uma agenda 
regional de desenvolvimento, o projeto Sebrae Inova, que tem o objetivo de tornar as micro e pequenas empresas mais 
competitivas com soluções integradas e personalizadas, a oportunidade oferecida às empresas roraimenses de participar 
de eventos nacionais e internacionais, que propiciou trocas de experiências, abertura de novos mercados, além de elevar 
o entendimento gerencial sobre seus negócios e a valorização do empreendedorismo feminino, assunto que ganha cada 
vez mais atenção, graças ao seu potencial de promover transformações na sociedade e na economia de um país.

Estamos preparados para o futuro, com produtos atualizados e operações ajustadas. Seguimos focados na sustentabilidade 
do Sebrae Roraima e reforçamos o nosso compromisso com o desenvolvimento das MPE.

Nosso compromisso, para os próximos anos de gestão, é trabalhar com empenho e dedicação para inserir as micro e 
pequenas empresas de Roraima no mercado global da produção e serviços e ampliar, cada vez mais, o nosso percentual 
de participação dos pequenos negócios no PIB brasileiro.

Boa Leitura!

Diretor Superintendente em Exercício

Almir Sá
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Vivemos uma época marcada pela velocidade. Tudo muda o tempo inteiro e essas transformações 
afetam a vida das pessoas e das organizações. Entender esse contexto e atuar de forma sistêmica para 
ajudar as micro e pequenas empresas nesses novos cenários tem sido o nosso foco.

Trabalhamos com esforço, determinação e constância durante todo o ano de 2019, atuando de forma 
estratégica em diversas frentes de trabalho, como: políticas públicas, educação, inovação, novos 
mercados e descentralização do atendimento. 

Investimos no processo de transformação digital da instituição, inauguramos novos espaços de 
atendimento, ampliamos os projetos para o setor produtivo e avançamos muito nos controles internos 
para fazer cada vez mais com menos. 

Planejamos, trabalhamos e celebramos mais um ciclo bem-sucedido da história do SEBRAE/RR e temos 
a convicção de que passamos para a próxima página com o sentimento de dever cumprido. 

Pela primeira vez ficamos entre os 10 melhores do Brasil no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, 
com o projeto “Brinquedos na Caixa” onde alunos da rede municipal produziram peças recicladas a 
partir das aulas sobre empreendedorismo. Além da rede municipal, as escolas estaduais também 
recebem todo o suporte da instituição por meio do Programa Despertar.

O SEBRAE/RR  conquistou pela segunda vez consecutiva o 1º lugar na etapa nacional do Prêmio IEL 
de Estágio e pela terceira vez consecutiva  foi eleito como uma das 150 melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil.

No Sebrae em Ação, atingimos 90% dos empreendimentos de Boa Vista e lançamos o Programa Sebrae 
Delas, voltadas para as mulheres empreendedoras de Roraima. 

Estamos contribuindo para consolidação dos startups roraimenses, promovemos missões técnicas 
e fortalecemos a área de Educação da instituição, pois acreditamos que o conhecimento transforma 
pessoas, instituições e comunidades inteiras. 

Não paramos de inovar, inclusive na forma de realização dos eventos empresariais, e, por isso, 
implantamos o Meetup que propõe um encontro entre pessoas que se interessam pelo mesmo tema. 
Aplicado ao mundo dos negócios, esse tipo de evento é usado para gerar troca de conhecimentos, 
discussão do mercado, soluções para nichos específicos, além de promover o network e até parcerias 
de negócios. Para 2020 temos planejado uma série de ações para continuar contribuindo para o 
fortalecimento dos pequenos negócios locais.

Boa Leitura!
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Casinhas de boneca, 
carrinhos, labirintos, pebolim 
e outros brinquedos foram 
confeccionados por alunos do 
3º ano F, da Escola Municipal 
Valdemarina Normando 
Martins, localizada no bairro 
Nova Cidade, Zona Oeste 
de Boa Vista, por meio do 
Projeto “Brinquedos da Caixa”. 
O trabalho foi conduzido 
pela professora Marcella 
Oliveira de Melo, e ficou entre 
as 10 melhores iniciativas 
realizadas na categoria ensino 

fundamental do Prêmio Sebrae 
de Educação Empreendedora 
2019.

O projeto desenvolvido pela 
professora Marcella utilizou 
a metodologia do projeto 
Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEEP), 
coordenado pelo Serviço 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
(SEBRAR/RR). Ele venceu a 
etapa regional do Prêmio, 
na categoria de ensino 

fundamental e ficou entre os 10 
melhores trabalhos do país na 
etapa nacional. 

Feitos a partir de papelão, os 
brinquedos foram idealizados 
e confeccionados em sala 

ETAPA NACIONAL
Ação empreendedora desenvolvida por professora do 
Estado de Roraima fica entre as 10 melhores do Brasil 
na categoria de ensino fundamental
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Projeto ‘Brinquedos da Caixa’ 
está entre as 10 melhores 
iniciativas brasileiras do 
Prêmio Sebrae de Educação 
Empreendedora 2019.

de aula pelos próprios alunos. A ideia do projeto surgiu 
dentro do JEEP, o qual é destinado a fomentar a educação 
e a cultura empreendedora dentro das escolas públicas e 
privadas, por meio de práticas de aprendizagem.

Para a Prefeita Teresa Surita, a parceria entre o SEBRAE/RR 
e a Prefeitura de Boa Vista, através do JEPP, é uma forma de 
incentivar a educação empreendedora desde cedo. Além 
de preparar os alunos para a carreira profissional futura, 
ainda os ajuda a desenvolver competências úteis para toda 
a vida. 

“Os estudantes passam a enxergar e avaliar melhor as 
possibilidades, trabalhar em equipe e tomar decisões. 
O trabalho que foi feito na rede municipal de ensino, 
a exemplo do projeto ‘Brinquedos da Caixa’, mostra o 
compromisso de uma educação de qualidade que prepara 
os alunos para o futuro”, disse a Prefeita.

A professora Marcella contou que tudo começou quando 
o curso propôs a temática brinquedos ecológicos, que 
deveria ser trabalhada com os estudantes ao longo do ano. 
Primeiro, o tema foi levado aos alunos e depois debatido, 
a fim de chegarem a um consenso do que seria melhor 
produzir. 

Foram coletados papelões e depois foi realizado o 
planejamento dos brinquedos que seriam produzidos. 
“Confeccionamos carrinhos, labirintos, casinhas de 
bonecas, pebolim e outros objetos. Todos os brinquedos 
foram vendidos na Feira de Negócios da escola. Com o 
dinheiro arrecadado, os alunos se reuniram e foram ao 
cinema no Dia das Crianças [12 de outubro]”, ressaltou a 
professora. 

Sobre o reconhecimento regional e nacional, Marcella 
disse que tudo só foi possível com o empenho e ajuda de 
todos os envolvidos. Ela atribuiu a conquista aos alunos 
que coletaram e confeccionaram os brinquedos, e à gestão 
da unidade escolar, que prestou todo o apoio necessário 
para o desenvolvimento e execução do ‘Brinquedos da 
Caixa’.

“Felicidade é a palavra que me define, pois esta é mais 
uma conquista na minha vida como profissional, como 
educadora. Conquistamos a etapa regional e agora ficamos 
entre os 10 melhores trabalhos do país, isso nos dá uma 
garantia muito grande de que estamos indo pelo caminho 

certo na nossa profissão”, declarou. 

MEIO AMBIENTE
Ela ressaltou que ficou feliz não somente pelo 
reconhecimento, mas por poder representar Roraima com 
um projeto que contribui com o meio ambiente. “Tanto se 
fala em preservação da natureza, mas pouco se faz. Com 
o projeto ‘Brinquedos da Caixa’ mostramos que podemos 
fazer nossa parte e ajudar o meio ambiente”, ponderou. 

Marcella detalhou que todos os brinquedos foram 
confeccionados a partir de materiais recicláveis que seriam 
jogados no lixo. O papelão demora em torno de seis meses 
para se decompor na natureza e pode causar danos à 
população, principalmente durante o período chuvoso. 

“O acúmulo gera sérios prejuízos, pois pode entupir 
bueiros e, com as chuvas, causar enchentes e inundações. 
Além disso, o lixo é levado para os rios e córregos poluindo 
ainda mais as águas”, comentou a professora, ao destacar 
que ficou muito feliz em representar Roraima com um 
projeto com a temática de interesse social.

SEBRAE
“Quando se pensa em educação, a primeira questão que 
muitos apresentam é ensinar a ler e escrever. Sabemos 
que o processo é muito mais amplo, educação engloba 
os processos de ensinar e de aprender, e somente quem 
está à frente de uma ação tão importante como a missão 
de educar, reconhece o seu valor. Queremos enaltecer os 
profissionais que tanto contribuem para a construção de 
um país mais justo por meio da educação”, declarou a 
superintendente do SEBRAE/RR, Luciana Surita.

O SEBRAE/RR contribui com essa construção, por meio 
da educação empreendedora, Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos, Despertar e Crescendo e Empreendendo. 
A proposta é buscar inspirar nos estudantes a vontade de 
empreender e prepará-los para o futuro, onde a criatividade 
e a inovação possam ser peças cada vez mais valorizadas.

Com o JEEP, o SEBRAE/RR atua desde 2016, trabalhando 

Na etapa regional, 
‘Brinquedos da Cai-

xa’ esteve entre os 
60 classificados que 
foram para a etapa 

nacional 
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Não é novidade que o mundo respira 
inovação e cada vez mais cresce o 
número de pessoas conectadas. 
A tecnologia tem transformado os 
relacionamentos e os negócios. Por 
isso, no início de 2019 foi divulgado 
uma pesquisa sobre vendas online que  
revelou que nos três primeiros meses 
do ano, em média, 70% das vendas 
finalizadas na internet em todo o Brasil 
foram feitas por meio do Instagram.

Ariane Sherida e Jaqueline Pontes 
fazem parte dessa mudança. 
Ambas são empreendedoras que 
aproveitaram a internet para dinamizar 
as vendas. Cada uma trabalha ao seu 
modo, com estratégias e públicos 
diferentes, mas na mesma plataforma: 
o Instagram.

Jaqueline Pontes é jornalista, 27 
anos, e vende roupas por meio da loja 
Segredo de Menina. A mãe da jornalista 
ficou desempregada, precisou fazer 
uma cirurgia e estava entristecida 

pela falta de um empego foi quando 
resolveu revender lingerie para ajudar 
nas despesas. Com o passar do tempo 
se recuperou e voltou a trabalhar.

 Jaqueline aproveitou as lingeries 
que sobraram e as vendeu para as 
amigas e no trabalho. Pouco tempo 
depois, fez uma viagem e aproveitou 
para reformular seu guarda roupa. No 
entanto, de volta para casa percebeu 
que havia exagerado e colocou 
algumas peças à venda.

O resultado foi tão bom que Jaqueline 
resolveu entrar definitivamente para o 
mundo do empreendedorismo. Deixou 
o trabalho de repórter, se formalizou 
como MEI-Microempreendedor 
Individual e o SEBRAE/RR ajudou a 
jovem empreendedora nesse processo 
de formalização. 

Ariane Sherida Ribeiro, de 45 anos, é 
estudante de administração e atua 
hoje como estagiária, mas sempre 

gostou de ter uma renda extra. 
Tem experiência com bazar e criou 
uma loja virtual com esse objetivo: 
vender roupas e acessórios dela, que 
são conservados, mas que acabou 
deixando de usar. 

Ela não parou por aí! Além da página 
‘Quase tudo novo bazar’, também 
administra a lojinha Shé Store. 
Vende roupa feminina, cosméticos 
e acessórios. Ariane se divide nas 
atividades diárias, entre trabalho, 
vida de acadêmica e empreendedora. 
Afirma que reconhece o poder da rede 
social para as vendas, mas que precisa 
se programar para melhorar a loja.

“É um ramo que promete crescimento 
e eu amo vender pela internet. 
O cliente olha as peças, marco o 
encontro para entregar e muitas vezes 
a pessoa compra mais do que havia 
reservado. Posso melhorar mais meu 
desempenho, mas estou feliz com as 
vendas”, explica.

Empreendedores aproveitam 
REDES SOCIAIS para 
alavancar vendas
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com alunos do ensino fundamental, incentivando a 
busca de novas aprendizagens. Já foram 3.940 alunos 
atendidos. “Nós acreditamos que a mudança para o 
novo, começa com a educação e o resultado são as novas 
oportunidades que cada jovem ganha. Para nós, educar, 
trocar conhecimentos, experimentar, tirar a ideia do papel 
é um grande negócio”, acrescentou Surita.

De acordo com a analista técnico e gestora do Programa de 
Educação Empreendedora de Roraima, Elissandra Costa, já 
faz parte da missão do SEBRAE/RR o fomento da educação 
empreendedora junto às crianças e adolescentes, pois isso 
é fortalecimento de base. Este é um trabalho que visa o 
futuro e Roraima ganhou destaque nacional. 

“A gente sabe que nem todos os estudantes vão se tornar 
empreendedores, mas eles estão preparados para agir com 
atitudes empreendedoras, serem protagonistas de suas 
vidas, da área de atuação escolhida e outras contribuições. 
O SEBRAE/RR reconhece a transformação que tem feito na 
vida dos participantes”, declarou. 

A analista complementou que a professora Marcella Melo 

aplicou a metodologia do SEBRAE/RR, mas que ela deu 
um toque especial. “A metodologia é da instituição, mas o 
relacionamento com os alunos já faz parte da rotina dela. É 
de orgulho, reconhecimento e de vontade essa conquista. 
Isso faz com que a gente acredite cada vez mais, sendo 
esta uma rede que precisa ser fortalecida em Roraima”, 
finalizou. 

“Como pedagoga de formação, acredito que a educação 
seja o fator essencial para o desenvolvimento de 
uma sociedade mais justa e próspera. A Educação 
Empreendedora é o nosso orgulho, pois atendemos 
centenas de crianças e adolescentes em Roraima, 
contando com a parceria de unidades educacionais fiéis 
ao programa, o que nos fez destaque para o Brasil”, disse a 
diretora Dorete Padilha.

Ela complementou que o SEBRAE/RR tem um desafio ainda 
maior a partir de agora, pois deve se ampliar para atender 
mais e garantir a qualidade do projeto, tendo sempre como 
multiplicadores de conhecimentos, professores dedicados 
e incansáveis das redes municipais e estaduais de ensino, 
bem como escolas particulares do Estado de Roraima. 

JEEP

A educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o Ensino 
Fundamental incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, 
novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. 

A ideia é a de que a educação deve atuar como transformadora 
desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao 
desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos 
empreendedores.

O curso para esta etapa da Educação Básica é o Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), destinado a fomentar a 
educação e a cultura empreendedora. O curso procura apresentar 
práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno 
para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos 
e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

PRÊMIO

O Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora é uma 
iniciativa que busca identificar, estimular, reconhecer 
e divulgar as melhores práticas da educação 
empreendedora no Brasil. Os trabalhos inscritos 
precisam ter alcançado resultados, a fim de estimular 
outras escolas a promoverem uma educação voltada 
ao empreendedorismo.

As instituições de ensino que participam do prêmio 
devem desenvolver produtos ou soluções que 
contribuam para que seus alunos adquiram ou 
aprimorem atitudes, comportamentos e características 
que os levem a lidar melhor com situações do contexto 
dos negócios ou da vida.
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Se engana quem pensa que o Natal 
é somente em dezembro! Para a 
Companhia da Louça, pioneira em Boa 
Vista a oferecer serviço especializado em 
mesa posta, os trabalhos já começaram 
desde o mês de outubro. A empresa 
também trabalha com a montagem 
de árvores de Natal de grandes 
empreendimentos de Boa Vista. 

Sabe aquela árvore de cinema, que 
combina enfeites, paleta de cores 
e ressalta temáticas específicas? 
Então, Kassiane Rylla, proprietária da 
Companhia, se especializou nesse 
tipo de serviço. E o Natal dela também 
termina mais tarde, no Dia de Reis, 
em janeiro, quando finaliza o período 
natalino e as árvores são desmontadas.

Durante todo o ano, a empresa organiza 
as mesas para jantares, solenidades 
e comemorações em geral, inclusive 
surpresas românticas e o dia especial 

da noiva. A empresária revela que o 
período com mais solicitações é fim do 
ano e para entregar tudo sem atraso, 
conta com a ajuda do esposo, Jurandir 
Júnior, que foi o grande incentivador do 
projeto.

A empresária segue as tendências do que 
está em alta e busca oferecer novidades. 
Este ano os enfeites serão voltados 
para o retrô. São oferecidos serviços de 
decoração de empresa ou residência, 
coquetel para confraternização de Natal, 
além da mesa posta para a ceia natalina.

O sonho do negócio começou quando 
a primeira gravidez dela estava na fase 
de planejamento. Queria ser mãe, fazer 
o próprio horário, ter flexibilidade para 
cuidar do trabalho e da família. 

Quando avaliou o que sabia fazer 
logo remeteu o pensamento a 
decoração, pois sempre gostou 

de organizar a mesa em casa, 
mesmo que não fosse um grande 
evento. Os dois objetivos foram 
alcançados: ser mãe e empresária. 

Por ser nova no mercado, algumas 
pessoas duvidavam do trabalho 
de Kassiane, mas com o passar do 
tempo os clientes nem questionam 
o que ela pretende fazer na 
decoração. A empresa conquistou 
a credibilidade do mercado.

“Durante todo o ano estamos 
presentes na vida do nosso cliente, 
a mídia social é uma ferramenta 
que possibilita mostrarmos os 
bastidores, transporte das louças, 
retirada das mesas, além de 
mandar cartões de felicitação em 
datas comemorativas e isso faz o 
cliente lembrar da gente seja em 
aniversário, conquista ou no fim do ano”, 
explicou Kassiane.

A empresária Kassiane 
Rylla comemora o resultado 
alcançado com o trabalho da 
Companhia da LouçaEmpresária COMEMORA  

CHEGADA da melhor temporada 
para FECHAR negócios

Empreendedores
APRENDEM 
sobre GESTÃO 
de OFICINAS 
MECÂNICAS 

Nas oficinas mecânicas, 
geralmente é o próprio 
dono que se desdobra entre 
realizar os serviços nos 
veículos e gerir o próprio 
negócio. Diante desse 
desafio, o Sebrae Roraima 
está desenvolvendo ações 
para contribuir com o 
crescimento das empresas 
do setor automotivo no 
Estado.

A instituição reuniu cerca 
de 40 pessoas, entre 
funcionários e donos de 
oficinas, para aprender 
técnicas de gestão do 
próprio negócio. O 
momento foi conduzido 
por Fábio Moraes, que 
acumula mais de 25 anos de 
experiência na área. 

Com orientações práticas, o 
consultor ofereceu reflexões 
sobre a importância de os 
empresários dedicarem 
um tempo da sua rotina 
diária para estudar e gerir a 
sua própria empresa com 
atitudes que promovam o 
sucesso do negócio. 

“Quando iniciei o trabalho 
nessa área percebi que 
havia oficinas que fechavam 

e outras que conseguiam 
crescer e fui buscar o que 
diferenciava uma das outras. 
A diferença básica era a 
gestão, por isso, trabalhei 
nessa proposta para que 
os empreendedores, donos 
das oficinas, aprendam 
o que é necessário para 
administrar seu próprio 
negócio”, explicou. 

E, para chamar atenção 
desse público, Fábio fez uma 
proposta bem provocativa 
com o tema “Oficina dá 
dinheiro, basta administrar!”. 
Segundo o consultor, é 
muito importante que o 
empreendedor busque por 
conhecimento e aprenda a 
olhar para os indicativos do 
seu empreendimento. 

“O mercado muda, o cliente 
está mais exigente e existem 
novas tecnologias. Então, 
são essas informações que 
vão ajudar a determinar 
suas ações futuras. Por isso, 
é muito importante que 
cada empresário saiba quais 
são os números reais do seu 
negócio e aprendam como 
olhar isso”, explicou. 

A capacitação integra as 

ações do projeto do Setor 
Automotivo desenvolvido 
pelo Sebrae Roraima. Desde 
que foi iniciado, mais de 
60 empresas aderiram ao 
projeto. Neste ciclo, 30 estão 
ativas. 

“Oferecemos consultorias, 
orientação e cursos, 
especialmente na área de 
gestão e finanças. Uma 
das atividades que têm 
muitos resultados são as 
missões empresariais que 
estreitam relacionamento, 
permitem contato direto 
com fornecedores e troca de 
experiência”, disse o analista 
do SEBRAE/RR, Cleber 
Rotondo. 

Conhecimento 
gera 
crescimento
Há 20 anos, a vida de 
Cintia Torres mudou. Ela 
decidiu largar a função que 
desempenhava para ajudar 
o marido na gestão de 
uma oficina mecânica. “Eu 
via as coisas bagunçadas, 
desorganizadas. Era o 
mecânico, o administrador, 
ele fazia tudo. Aquilo me 
incomodou e eu fui entrando 
na empresa, mesmo sem 

combinar com ele”, contou. 

Administradora por 
formação, ela se viu no 
desafio de colocar em 
prática os conhecimentos 
que recebeu na faculdade. 
E foi no caminho em busca 
de aprender mais que ela 
conheceu o projeto do Setor 
Automotivo do SEBRAE/RR. 

“Eu fazia muitos cursos, 
oficinas. Sempre que 
conseguia e aparecia algo 
que me interessava, eu 
participava. Foi assim que 
o Sebrae me convidou para 
integrar o projeto”, explicou. 

No projeto, Cintia passou 
a participar de atividades 
específicas para a área 
do negócio em que 
atua. Aprendeu a aplicar 
ferramentas de gestão 
ensinadas pelo SEBRAE/RR 
e conseguiu obter resultados 
positivos. 

“Apliquei o controle de 
estoque, tabela de preços 
e custos e, isso, facilita 
muito. As coisas estão 
melhorando muito e, há seis 
meses, conseguimos abrir a 
segunda loja”, comemorou. 

Evento reuniu empresários 
e colaboradores do setor 
automotivo



Empreendedorismo & Negócios Empreendedorismo & Negócios12 13Empreendedorismo & Negócios12 Empreendedorismo & Negócios 13

MISSÃO
Comitiva de empresários participa  
da 15ª FEIRA BEAUTY 
FAIR em São Paulo

Profissionais e empresários 
do setor da beleza de 
Roraima viajaram a São 
Paulo para acompanhar 
de perto a 15ª Feira Beauty 
Fair - Feira Internacional 
de Beleza Profissional. O 
evento foi realizado na 
Expo Center Norte e reuniu 
pessoas de todos os países. 
A comitiva do Estado foi 
organizada pelo Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE/RR).

Com 15 anos no mercado, 
a Beauty Fair tem 
desenvolvido o mercado 
de beleza profissional no 
Brasil através de soluções 
customizadas para 
prover toda a indústria 
do setor, com foco em 
cabelo, estética, manicure, 
maquiagem e lojas de 
beleza. O tema deste ano foi 

Foram seis dias na 
maior metrópole 

do País, conhe-
cendo tendências, 
produtos e profis-
sionais da beleza 
de todo o mundo

A comitiva de empresários 
conheceu tendências, 
soluções customizadas e 
grandes marcas internacionais

‘Beleza Tudo Pode’. 

A analista técnico do Sebrae-RR e gestora do projeto, 
Jesana Figueira, informou que a missão empresarial foi 
realizada pela Atividade RR – Atendimento Presencial 
– Saúde e Beleza. “O principal objetivo da viagem foi a 
realização de aproximação comercial entre os empresários 
e representantes de grandes marcas que estiveram 
presentes na Feira Beauty Fair neste ciclo de 2019, além da 
capacitação dos profissionais nos diversos segmentos de 
atuação”, disse.

Ela informou que participaram da missão empresários dos 
segmentos de drogaria, salão de beleza, clínica de estética, 
instrutor de beleza, distribuidores de cosméticos, sendo 
as empresas: Salão Toque de Elegância, Estação Beleza 
Carmen Oyola, Drogaria Big Pharma, Roraima Cosméticos, 
Espaço Formas, Ayrton Souza Embelezamento no Olhar, 
Estética Lotus, Sra Depil Designer, Ateliê da Beleza Elegance 
e Clínica Fisiocorpo.

Todo ano, a Feira Internacional de Beleza Profissional 
recebe mais de 182 mil profissionais de olho no que há 
de mais recente em produtos e serviços, assim como 
bons negócios que só um evento deste porte e com um 
padrão internacional de infraestrutura tem a oferecer. 
Foram 500 expositores e mais de 2 mil marcas que, juntos, 
movimentaram aproximadamente 200 milhões de dólares 

em negócios ao longo do evento.

Jesana explicou que durante o período de missão 
empresarial, os participantes visitaram todo o espaço da 
feira, se capacitaram em diversas áreas e visitaram também 
a Loja Ikesaki, onde fizeram compras de produtos de 
revenda. “Alguns empresários estiveram envolvidos ainda 
nos congressos promovidos pela Feira, que é considerada 
a maior das américas”, detalhou. 

As capacitações que os empresários participaram foram: 
Mechas Express, Workshop de Corte, Workshop de Mechas, 
Workshop de Penteados, Congresso Internacional de 
Estética e Cosmetologia, Treinamento seja protagonista da 
sua carreira, 3º Congresso de Extensão de Cílios, 9º Jornada 
Massoterapia + Curso Prático 2 (Reflexologia Podal) e 
Coloração pessoal.

“Por meio da missão, foi possível uma troca significativa 
de experiência e contatos entre os empresários e os 
fornecedores das empresas de todo o mundo, o que pode 
gerar uma maior aproximação deles, além de gerar negócios 
significativos para os participantes. Todo o trabalho trouxe 
resultados positivos para serem implementados no Estado 
de Roraima e com isso alavancar o setor da beleza”, 
ressaltou a analista. 

O volume de negociações entre os empresários locais e 
as empresas expositoras chegou ao montante de mais 
ou menos R$ 103.719,21, “ainda com possibilidade da 
extensão destas negociações para o período pós-evento”, 
citou a gestora, ao acrescentar que foram registrados ainda 
o fechamento de parcerias com empresas dos segmentos 
contemplados no evento para possíveis representações no 
Estado de Roraima
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VII Corrida Sebrae reúne colaboradores, 
familiares e incentiva a prática de 
atividades físicas e qualidade de vida

A Corrida Sebrae já entrou para o 
calendário oficial de eventos da 
instituição e, nesta edição, a prova 
reuniu cerca de 100 corredores, entre 

COMEMORAÇÃO
colaboradores, prestadores de serviço 
e familiares.

O evento encerrou as atividades 
da Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes (SIPAT) e Semana da 
Saúde. A instituição tem realizado a 
programação todos os anos, já que a 
prática da corrida é um dos exercícios 
mais recomendados para o bem-estar 
físico e mental.  

Segundo a gestora da Unidade de 
Gestão de Pessoas, Nádia Jaciara, 
a proposta é incentivar a prática de 
atividades físicas, além de promover a 
integração entre a equipe e familiares.

Este ano a prova teve um percurso 
de 2,8km. A largada foi dada no 
estacionamento do Garden Shopping, 
parceiro do SEBRAE/RR na realização 
do evento. O percurso ocorreu em 
ruas próximas ao prédio.  Os atletas 

foram divididos em quatro categorias: 
homens e mulheres, até 35 anos e 
acima de 36 anos.  

Entre os homens, o primeiro lugar, na 
categoria até 35 anos, foi para José 
Maria. Na categoria acima de 35 anos, 
ganhou Jonaci Andrade.  Entre as 
mulheres, na categoria até 35 anos, 
o primeiro lugar foi conquistado 
pela colaboradora Juliele Maria e na 
categoria acima de 35 anos, Maria 
Aparecida. 

Como premiação, os vencedores em 
cada uma das categorias receberam 
medalha. Todos os participantes que 
completaram o percurso também 
receberam medalha de participação.

Os vencedores são unânimes em dizer 
que adotar a corrida como prática 
esportiva é um grande passo para 
ter uma vida saudável.  Para alguns 

a prática da atividade já faz parte da 
rotina diária e foi uma alternativa que 
encontraram para manter a qualidade 
de vida.

Um esporte popular, a corrida é fácil e 
gera inúmeros benefícios à saúde que 
vão além da questão estética; uma 
atividade física completa que envolve 
praticamente todos os músculos 
do corpo.  Os adeptos apresentam 
benefícios como: a melhora da 
qualidade do sono, fortalecimento 
muscular e, ainda, o aumento da 
autoestima.   

O Sebrae também arrecadou 
brinquedos e pacotes de leite que 
foram doados a instituições que 
desenvolvem trabalho filantrópico 
e abrigos infantis do Estado, como 
uma forma de incentivar também o 
sentimento de solidariedade em toda 
a equipe. 

VENCEDORES DA VII 
CORRIDA SEBRAE
Categoria até 35 anos Feminino:

1º lugar = Juliele Maria - Empregado

2º lugar = Evilene Costa - Empregado

3º lugar = Janaina Cruz - Empregado

Categoria a partir de 36 anos Feminino:

1º lugar = Maria Aparecida - Terceirizado

2º lugar = Vanuza D’Almeida - 
Empregado

Categoria até 35 anos Masculino:

1º lugar = José Maria - Terceirizado

2º lugar = Matheus Guimarães - 
Estagiário

3º lugar = Antonio Evaldo - Terceirizado

Categoria a partir de 36 anos Masculino:

1º lugar = Jonaci Andrade - Terceirizado

2º lugar = Antonio jaison - terceirizado

3º lugar = Adriano Oliveira - Terceirizado

3º lugar = Jacilene Araujo - Empregado

O momento fofura ficou reservado para 
a Corrida Kids

A Corrida Kids é um momento da Corrida 
Sebrae de caráter lúdico recreativo. 
É uma excelente oportunidade de os 
pais iniciarem a vida esportiva de seus 
filhos de maneira divertida e sem aquela 
pressão da competição. 

Correr! Qual criança não gosta? E eles se 
divertiram enquanto corriam. 

Foram disponibilizadas 30 vagas para 
crianças entre 1 e 12, divididas em 
categorias. O regulamento era: Divirtam-
se!

Todas as crianças inscritas receberam 
um kit com sacola, camiseta, brinquedo, 
doces e medalha.

Colaboradores se preparam 
para a grande largada da VII 
Corrida Sebrae

A criançada aproveitou a corrida e seguiu a 
única regra de ouro da competição: Diversão!

O time de colaboradoras do 
SEBRAE/RR mostrou força 
e determinação na competição

Colaboradores de diversos 
setores participaram de um 
momento único de integração e 
melhoria da qualidade de vida
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Os meetups não são mais 
novidade no mundo, mas em 
Roraima quem iniciou essa 
proposta de trabalho foi o 
SEBRAE/RRMEETUP: UMA NOVA 

FORMA DO SEBRAE 
RORAIMA GERAR 
CONHECIMENTO, NETWORK 
E FOMENTAR NEGÓCIOS
O Meetup pode ser definido como uma 
roda de conversa. Mas, de modo geral, 
o objetivo é promover encontro de 
pessoas que compartilham interesse 
em um mesmo tema e promover 
negócios.

Esse tipo de evento é tão diferente 
e informal que até a maneira como 
vamos escrever esse texto vai ser um 
pouco fora do convencional. Há 90% 
de chances de você que está lendo 

esse texto, nunca ter ouvido falar em 
meetup, certo?

Então, nosso primeiro passo vai ser 
aprender a pronunciar essa palavra. 
Escreve-se meetup, mas fala-se ME-TÁ-
PI. Na tradução literal da língua inglesa 
para o português, significa encontro. 

E é isso mesmo que o meetup propõe: 
um encontro entre pessoas que 
se interessam pelo mesmo tema. 

Aplicado ao mundo dos negócios, 
esse tipo de evento é usado para gerar 
troca de conhecimentos, discussão 
do mercado, soluções para nichos 
específicos além de promover a 
network e até parcerias de negócios. 

Os meetups não são mais novidades 
no mundo, mas em Roraima quem 
iniciou essa proposta de trabalho foi 
o Sebrae, agregando a metodologia 
de encontro em algumas atividades 

dos projetos que realiza. Uma iniciativa 
lançada pela analista da Unidade de 
Gestão da Inovação (UGIN), Graciela 
Missio. Em 2016, ela estava em Brasília 
e vivenciou, pela primeira vez, esse tipo 
de experiência.

“Era um encontro de gestores dos 
projetos de Startups e na finalização 
do evento a gente fez um meetup. 
Na época, eu não sabia o que era, 
mas já tinha ouvido falar. Esse é um 
tipo de encontro muito comum no 
mundo das startups com a proposta 
de reunir pessoas na discutição sobre 
um assunto, gerando aprendizado e 
network que é o objetivo principal”, 
disse.

Com a aceitação e sucesso da 
metodologia, os meetups foram 
inseridos nas atividades do projeto 
de Startup promovido pelo Sebrae 
Roraima e, posteriormente, no projeto 
de Empreendedorismo Feminino. A 
proposta mais colaborativa e informal, 
fez sucesso e passou a ser aplicada em 
outros projetos.

“A gente vem fazendo muito 
esses encontros nos projetos de 
empreendedorismo feminino com a 
conotação de troca de experiência 
e network. Hoje, ainda acontece na 
forma de um debate, mas a nossa ideia 
é amadurecer o formato e agregar mais 
pessoas para fechar o ciclo da network, 
para que a gente consiga proporcionar 
resultados efetivos de negócios”.

Um exemplo dessa iniciativa foi o 
meetup que reuniu representantes 
da comitiva de Roraima participante 
do Startup Sumit 2019, realizado na 
cidade de Florianópolis, em Santa 
Catarina. No encontro, eles puderam 
compartilhar o que conheceram em 
um dos maiores eventos mundiais 
sobre o tema.  

Uma das mediadoras do bate-papo 
foi a diretora técnica do Sebrae, 
Dorete Padilha que compartilhou 
a experiência dos ecossistemas 
de negócios existentes na capital 
catarinense. “Os encontros casuais 
planejados podem gerar grandes 

negócios e temos trabalhado para 
fomentar isso em Roraima”, afirmou.

Outra característica comum desse tipo 
de evento é manter a informalidade, 
explorando outros espaços além 
das dependências do Sebrae. Os 
meetups em Roraima, por exemplo, 
já aconteceram em espaços públicos 
como a Orla Taumanan; em empresas 
como a Bins Hamburgueria e na 
Plataforma 8, um dos espaços de 
coworking (compartilhados) existentes 
em Boa Vista. 

“Realmente é um encontro informal, 
que não deixa de ser uma inovação. 
A gente lança uma proposta inicial e 
deixa as pessoas conversando sobre o 
tema. A ideia é fazer com que o nosso 
público seja atraído para os eventos 
do Sebrae Roraima e as pessoas 
sejam mais participativas. Queremos 
criar a cultura desses encontros, mas 
não apenas iniciados pelo Sebrae, 
queremos que as próprias empresas 
promovam os meetups, fazendo essa 
troca de conhecimentos e aproximação 

Meetup sobre fotografia reuniu 
profissionais da área de 
publicidade e jornalismo

MEET-PAPO 
com quem 
passou pelo 
MEETUP

entre as pessoas”, afirmou Graciela.

Para falar como é viver essa 
experiência, conversamos com o 
fotógrafo Saulo Oliveira e a jornalista 
Vanessa Vieira. Ele é empreendedor do 

ramo de fotografia e ela, é sócia do site 
Correio do Lavrado. Os dois são jovens 
profissionais e empreendedores que 
gostam de compartilhar experiências e 
estão fazendo a diferença no mercado 
local.
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Para dar continuidade a 
construção do plano de 
desenvolvimento regional, o 
SEBRAE/RR tem promovido 
diversos encontros com 
os integrantes do Projeto 
de Lideranças para o 
Desenvolvimento da Região 
Central e Bonfim de Roraima.  

De acordo com o analista técnico 
da instituição, Felipe Freitas, 
durante os eventos as lideranças 
trabalham na construção do 
plano de desenvolvimento 
regional, traçando missão, visão 
e valores da região e delineando 
o desenvolvimento a longo 
prazo.

“Temos trabalhado a 
construção do plano focando, 
principalmente nos eixos 
temáticos de desenvolvimento 
da região e na inserção da 
agenda de desenvolvimento 
que deverá ser implementada. 
A proposta é contribuir para 
o desenvolvimento dos 
municípios de Boa Vista, Cantá, 
Mucajaí, Alto Alegre e Bonfim”, 
disse.

Ele destacou que participam 
do encontro os líderes que 
representam os municípios da 
região ao qual o programa é 
implementado. Felipe lembrou 
que no terceiro encontro 

foram levantados os eixos de 
desenvolvimento que tem 
potencial para ser fomentado 
em cada região central. Sendo, 
governança, turismo, logística, 
oportunidade (Guiana Inglesa), 
agronegócio (agricultura 
familiar) e mineração.

“A importância dessa iniciativa 
se dá pela construção do 
objetivo final que é a entrega 
do plano de desenvolvimento 
regional, ressaltando que a 
instituição ainda realizará outros 
eventos para a construção do 
plano que está a todo vapor e 
é de suma importância para 
os municípios”, ponderou o 
analista. 

Os eixos definidos foram 
apresentados por especialistas 
e debatidos junto com os líderes 
de cada região, quando também 
foi iniciado o plano. Segundo 
informações repassadas por 
Felipe, as apresentações 
subsidiaram a produção do 
documento, que será finalizado 
e encaminhado para os 
municípios participantes. 

“Cada líder levará o plano 
para o seu município e deverá 
promover a implementação 
de ações relacionadas a 
cada um dos eixos, com o 
intuito de desenvolver a 

região”, completou o analista 
técnico do SEBRAE/RR. Toda 
a programação é organizada e 
promovida pela instituição, que 
é reconhecida por contribuir 
com o desenvolvimento do 
Estado de Roraima. 

IV ENCONTRO
No IV encontro participaram 
o professor Wladimir, do setor 
de Geologia da Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), 
que falou sobre mineração. Já 
o eixo tecnologia aplicada foi 
apresentado pelo professor 
Vinícius Tocantins do Instituto 
Federal de Roraima (IFRR). E 
o empresário Remídio Monai, 
presidente da Câmara de 
Comércio e Exportação Guiana-
Brasil, falou sobre logística e 
oportunidade. 

No setor de turismo, a 
apresentação ficou por conta 
do diretor do Departamento 
Estadual de Turismo de 
Roraima, Bruno Muniz de Brito, 
e por fim o tema exposto foi 
o agronegócio e a agricultura 
familiar, apresentado pelo 
doutor Miguel Amador de 
Moura, chefe do setor de 
transferência e tecnologia da 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Embrapa). 

Plano trabalha 
eixos temáticos 

de desenvol-
vimento e na 

inserção da 
agenda de de-
senvolvimento 
que deverá ser 
implementada 

na região

Protagonismo
Integrantes do Projeto Líder dão continuidade à 
construção do plano de desenvolvimento regional

Revista Sebrae – Vocês já conheciam a 
metodologia do meetup?

Saulo – Eu já havia participado do 
primeiro com a Lanne Prata (outra 
fotógrafa e empreendedora de 
Roraima), no ano passado. Achei bem 
produtivo e proveitoso porque a gente 
conseguiu dar mais atenção ao público 
e falar com mais tranquilidade.

Vanessa – Sim, já conhecia a 
metodologia. Em agosto deste ano, fui 
convidada pelo Sebrae Roraima para 
contar um pouco da minha experiência 
como empreendedora ao lado de 
outras três mulheres empreendedoras.

RS – Como foi participar dessa 
experiência?

Saulo – Gosto de trocar ideia com a 
galera, gosto de me fazer presente 
ajudando os iniciantes e os que tem 
já têm experiência. Eu gosto de estar 
sempre em contato com essa galera da 
fotografia aqui na cidade. Até porque 
é bem raro a gente ter esse tipo de 
oportunidade aqui. Como eu sempre 
viajava para participar de workshops, 
de congressos e tudo mais, eu sempre 
gostei muito de ter amizade com os 
amigos fotógrafos. E aqui em Boa Vista, 
quando surge uma oportunidade 
dessa, eu aproveito. 

Vanessa – Participar de encontros 
com mulheres empreendedoras com 
histórias de vida diferentes é sempre 
uma grande oportunidade, ainda 
mais para mim, que sou jornalista e 
apaixonada por conhecer a história 
das pessoas.

RS – Considerando a dinâmica de 
outros eventos que vocês conhecem, o 
que mais chamou atenção na proposta 
do meetup?

Saulo – Eu gostei do fato de uma 
instituição como o Sebrae tomar a 
iniciativa de organizar esse tipo de 
evento e ser grátis, né? Chamar a 
galerinha iniciante e tudo mais. Até 
porque para a galera que é iniciante 
qualquer valor assusta um pouco. 
Então, um evento desse grátis aqui 
na cidade é muito bacana, muito 
proveitoso. Poderia até acontecer mais 
vezes. 

Vanessa - O meetup acaba sendo um 
encontro mais informal, em que as 
pessoas ficam mais à vontade para 
conversar, trocar experiências. Então 
sempre é mais interessante participar 
de eventos assim.

RS – E qual foi o resultado de viver o 
meetup?

Saulo – Pra mim, o que vale na 
experiência é a parte de mostrar para 
o meu público-alvo, no caso nas 
minhas redes sociais, que eu estou 
ali interagindo com meus colegas 
fotógrafos também. Questão de 
clientes não foi possível ali, porque a 
gente estava mais conversando com 
meus amigos fotógrafos então, não era 
meu público-alvo como cliente. Mas, 
parcerias eu acho legal, porque a gente 
acaba conhecendo uma molecada 
nova e caso eu precise de alguém pra 
me ajudar, ali é uma oportunidade de 
conhecer novos talentos.

Vanessa – Fiz alguns contatos, troquei 
cartões com algumas empreendedoras, 
revi algumas conhecidas. O resultado é 
sempre positivo!

Do real para o digital

A interação que acontece 
pessoalmente, proposta pelo 
meetup também migrou para as 
plataformas digitais. Com o apoio 
das novas tecnologias da informação 
e comunicação é possível ingressar 
em grupos de discussão, fazer vídeo-
chamadas em grupo e até descobrir 
no local onde você está, eventos que 
correspondem a sua área de interesse 
e atuação.

O site metup.com reúne em um único 
espaço diferente grupos, possibilitando 
essa interação. As propostas são as 
mais variadas possíveis e passam 
desde se unir a quem desenvolve 
aplicativos até quem deseja aprender 
um idioma, cozinhar ou praticar uma 
atividade física específica. Basta fazer 
um cadastro no site e escolher seu 
grupo de afinidade. Há também a 
possibilidade de você criar seu próprio 
grupo.

Para quem não larga o smartphone, 
vale testar a proposta do app “Meetup: 
Eventos perto de você”. Um pouco 
diferente do site, o aplicativo propõe 
indicar os eventos que são realizados 
na sua região de acordo com o seu 
tema de interesse. É uma forma de 
aproveitar o aprendizado e o network 
típico dessas atividades.

A proposta do SEBRAE/
RR é contribuir para o 
desenvolvimento dos municípios 
por meio da construção de um 
plano focado nas peculiaridades 
de cada cidade
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O Sebrae Roraima desenvolveu uma série de ações para 
os empresários que participaram da V Feira da Indústria 
de Roraima (FEIND), promovida pelo Sistema Fier. 
Durante o evento, a instituição ofereceu atendimento 
empresarial, o empreendedor a pensar em seu negócio 
de maneira mais descontraída com o Painel Criativo, a 
Oficina Game of Thrones e o Marketing Mix. 

Segundo a superintendente do SEBRAE/RR, Luciana 
Surita, a realização da Feira da Indústria, demonstra 
o compromisso das instituições envolvidas com o 
desenvolvimento do setor em Roraima, sobretudo com 

a construção de novos cenários para empreender. “A 
FEIND contribui para aumentar a visibilidade do setor 
e ampliar oportunidades no estado. O SEBRAE/RR é 
parceiro em mais uma edição do evento por acreditar 
no desenvolvimento do setor industrial cada vez mais 
sólido e forte”.

Para a diretora técnica, Dorete Padilha, a feira representa 
o que há de mais atual na indústria roraimense. Segundo 
a dirigente, além de expor seus produtos e serviços, o 
empresário também pôde promover o relacionamento 
com parceiros e instituições de crédito, fundamentais 

FEIND 2019    
Empresários participam de oficinas 
e atendimentos do SEBRAE/RR 
durante feira de negócios
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para o impulsionamento dos negócios.

 “É neste momento que mostramos o que temos 
de melhor, que estreitamos nossas relações, ganhamos 
novos parceiros e pensamos no desenvolvimento. 
E o Sebrae não poderia ficar de fora. Apresentamos 
nossa metodologia, recebemos clientes e mostramos 
ao empresário que o Sebrae é a sua casa”, disse a 
diretora. 

Durante todo o evento, a instituição disponibilizou para 
os clientes um Painel Criativo, que tinha como objetivo 
estimular o empresário a pensar em novos formatos de 
negócio. A pergunta foi: Será que você está entregando 
a solução ideal para o seu cliente? A oficina ajudou, de 
forma criativa e interativa, o empresário a encontrar 
soluções e criar algo diferenciado para encantar sua 
clientela.

Além disso, foi realizada a oficina Games of Thrones, 
que convida os participantes a colocar o seu exército em 
forma para um jogo de estratégia, planejamento e ação. 
Essa metodologia SebraeLab é novidade em Roraima e 
na FEIND, o público teve a oportunidade de conhecer e 
participar do jogo. Cosplays das personagens Daenerys 
Targaryen e Missandei da premiada série Games of 
Thrones, ajudaram a promover  a oficina. 

Para o segmento da moda, foi preparado um momento 
especial, a oficina Marketing Mix – Como pensar no seu 
negócio, onde os participantes foram estimulados a 
pensar em seu serviço de consultoria em Moda como 
um negócio. Durante toda a FEIND, o estande do Sebrae 
abordou o tema ‘Confiança Criativa’, capaz de transformar 
o comportamento do empreendedor em pensar e agir 

diferente, gerando mais negócio e se posicionando no 
mercado.

SENSIBILIZAÇÃO 
O Sebrae também apresentou dois cases de sucesso 
do segmento da Moda do Amazonas, que atua com a 
reutilização de jeans e um trabalho emparceria com 
os ribeirinhos. A proposta  foi inspirar as empresas da 
Moda de Roraima para uma atuação mais diversificada 
de produtos, além de fardamento escolar e uniformes 
corporativos. 

O SEBRAE/RR investiu em espaços criativos 
para que o empreendedor pudesse pensar em 
seu negócio de forma descontraída

Gestores do Sistema “S” 
celebram a realização de 
mais uma edição da Feira da 
Indústria de Roraima
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PRESIDENTE da 
CAMPUS PARTY, 
Francesco Ferrugia, 
ministra palestra no
SEBRAE/RR
E se em um futuro não tão distante, as máquinas 
passassem a dominar os processos de produção? 
Obviamente o cenário de desemprego em massa e em 
escala mundial assustam e, por isso, Francesco Ferrugia 
instigou os participantes da palestra a entrarem em uma 
dimensão tecnológica, passear por um novo tempo onde 
a tecnologia já está modificando o mundo. Ele iniciou 
a palestra falando sobre como a tecnologia mudará 
o nosso cotidiano e o impacto dela na humanidade e, 
principalmente, em Roraima. 

O palestrante passeou pela trajetória de toda a revolução 
tecnológica, citando a substituição do trabalho braçal 
na indústria, por exemplo, e como será em um futuro 
que, segundo ele, já chegou e a cada momento se 
evolui mais e mais. Aquilo que imaginávamos quando 
éramos crianças e que parece apenas uma história de 
ficção, como: carros voadores, clones, pessoas sendo 
teletransportadas, já está bem próximo da realidade.

Francesco trouxe em sua palestra as oportunidades 
que Roraima tem para projetar o futuro aqui e como 
as empresas e instituições precisam enxergar as 
possibilidades, motivando os participantes a pensar 
além do hoje. Enfatizou a importância de analisar 
os horizontes e as oportunidades de investimento 
tecnológico no estado. Chamou a atenção para o fato de 
Roraima ser um estado que faz fronteira com dois países 
e que ainda é praticamente inexplorado, quando se trata 

de tecnologia.

Também motivou as instituições a investirem na 
experiência de explorar a tecnologia olhando de maneira 
positiva para a situação de Roraima. Considerar a 
pouca concorrência, a distância do estado e sua grande 
potência natural, como oportunidade para fazer esse 
futuro começar aqui, na ponta do país.

Para concluir, Francesco tranquilizou aqueles que 
ficaram assustados com a realidade apresentada. “Nesse 
futuro, nós seres humanos, seremos livres para pensar 
e teremos tempo para estudar e investigar, enquanto as 
máquinas fazem o trabalho pesado”, acrescentou. 

Segundo ele, essa configuração futurística daria mais 
tempo para que o ser humano investisse seu tempo 
na exploração espacial e na inovação, enquanto as 
máquinas cuidariam do trabalho braçal. 

Para a superintendente do SEBRAE/RR, Luciana Surita, 
o momento foi de reflexão sobre as oportunidades que 
a instituição tem para oferecer aos empreendedores 
de Roraima. “Inauguramos este ano o SEBRAELAB, que 
representa uma conexão para inovação e construção de 
ideias e soluções. Queremos que os empreendedores 
enxerguem novas oportunidades com a nossa equipe 
de inovação, que está preparada para atendê-los com 
metodologias e atendimento inovador”, explicou ela.

Campus Party em Roraima

A palestra foi apenas uma prévia daquilo que está por 
vir. O SEBRAE/RR, em parceria com a Prefeitura de Boa 
Vista, o Governo do Estado e algumas outras instituições, 
montaram um comitê, que se reuniu com Francesco 
durante sua visita em Boa Vista, para organizar a 1° Campus 

Party Roraima. A comissão deu o pontapé inicial de um 
grande desafio que está chegando para os apaixonados por 
inovação e tecnologia.

A Campus Party é mais do que um evento de internet e 
tecnologia, é uma rede de pessoas talentosas, apaixonadas 
por tecnologia que inovam, empreendem, aprendem e 
compartilham seus conhecimentos. Acontece no Brasil 
desde 2008 e atrai anualmente geeks, empreendedores, 
gamers, cientistas e muitos outros criativos, que se reúnem 
para acompanhar centenas de atividades sobre Inovação, 
Ciência, Cultura, Universo Digital e Empreendedorismo. 

O Instituto Campus Party é uma associação civil sem 
fins lucrativos, que promove o Evento Campus Party. Foi 
fundado em 2008, com o objetivo de incentivar e promover 
atividades e projetos nas áreas, cultural, educacional 
gratuita, de inclusão digital, do desenvolvimento 
tecnológico e econômico, dos direitos estabelecidos, da 
assistência social e da cidadania. É responsável também 
pelo conteúdo e pela construção de ambientes favoráveis 
para divulgar as tecnologias mais avançadas, assim como 
suas aplicações nos campos da Educação, da Economia, 
do Trabalho e da Cultura Digital.

Gestores do SEBRAE/
RR e Francesco Ferrugia 
planejam a realização de 
um Campus Party Roraima
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SEBRAE/RR realiza evento de 
inovação para EMPRESÁRIOS 
do segmento de Moda, Automotivo, 
Construção e Alimentos
Pensando nos empresários que querem inovar em seus 
empreendimentos, a instituição reuniu em um só lugar 
os segmentos da Moda, Beleza, Automotivo, Construção, 
Alimentos e Bebidas para conhecer novas estratégias de 
mercado no evento denominado ‘Sebrae Inova’. O Sebrae 
Inova foi pensado exclusivamente para os empreendedores 
que buscam desenvolver algum tipo de inovação para 
vender mais e não sabem por onde começar.

Foram duas tardes de bate papo, onde os empreendedores 
aprenderam sobre Identidade Visual, Design de Interiores, 
Presença Digital, Eficiência Energética, Rotulagem e Fichas 
Técnicas de Alimentos.

Os segmentos da Moda, Beleza, Automotivo e Construção 
conversaram com o consultor Fabiano de Cristo sobre 
identidade visual e o que fazer para consolidar sua marca 
no mercado. Na oportunidade, os empreendedores tiraram 
dúvidas sobre a melhor maneira de gerenciar a marca e 
quais estratégias utilizar para alcançar o cliente. Na palestra 
sobre design de interiores, com Endy Ramon, foi discutida a 
melhor maneira de cuidar do espaço físico da empresa, as 
melhores estratégias de exposição  e organização dos seus 
produtos de acordo com cada segmento. 

Os empreendedores também conversaram sobre a presença 
digital de suas empresas na palestra “Prepare-se para ser 

Clodoaldo Araújo 
falou sobre 
inovação aliada ao  
planejamento de  
metas e resultados

Clodoaldo Araújo e os 
diretores do SEBRAE/
RR no encerramento 
do evento de 
inovação
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digital” com Pierre Viana. O tema tratado foi a utilização das 
redes sociais a favor dos negócios para auxiliar as vendas e 
divulgar a marca. 

Para o segmento de alimentos e bebidas o bate-papo 
foi sobre Eficiência Energética, como reduzir os custos 
e aumentar a eficiência para o empreendimento. Os 
empresários também aprenderam a elaborar fichas 
técnicas para comércio e serviços de alimentação, bem 
como rotulagem para atender as exigências do mercado 
atual.

Na rota da inovação

O encerramento da programação ficou a cargo do 
empreendedor e palestrante Clodoaldo Araújo. O 
palestrante começou falando sobre suas experiências ao 
redor do mundo e como isso o ajudou a impulsionar seus 
empreendimentos. 

Na palestra, Clodoaldo falou sobre ter a visão daquilo que 
você considera sucesso, incentivou os participantes a traçar 
suas metas e se organizar para descobrir onde está e onde 
você quer chegar, buscando sempre inovar, pois metas 
e inovação são o caminho para o resultado.  “Durante 
o percurso para o sucesso é necessário está preparado, 
porque tudo pode acontecer”, disse Clodoaldo.

O palestrante também deu ênfase a necessidade de ter um 

negócio presente nas redes sociais, “não adianta anunciar 
em telões, se os clientes estão no celular”, explicou. Para 
finalizar, alertou sobre novos investimentos como Bitcoin 
e Scanadu, e sobre  importância de conhecer e investir de 
maneira correta para se ter um bom retorno.

SebraeTec 

Durante o evento, os empresários tiveram a possibilidade 
de aderir ao SebraeTec, programa que promove soluções 
subsidiadas de inovação em Produção e Qualidade, 
Design, Sustentabilidade e Desenvolvimento Tecnológico. 
O SEBRAE arca com 90% do investimento, ficando somente 
10% para o empresário.
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Informações sobre 
a importância da 
formalização e orientações 
importantes para gerir o 
próprio negócio fizeram 
parte da programação do 
Sebrae em Ação, realizado 
no bairro Tancredo Neves. 

A imigrante venezuelana 
Ana Milagro Rivas está há 
um ano e cinco meses em 
Boa Vista. Assim com os 
mais de 32 mil venezuelanos 
que estão na capital, ela 
deixou seu país de origem 
em busca de uma vida 
melhor. Ana era professora, 
mas para sobreviver em 
Roraima, trabalha hoje com 
a revenda de porções de 
limão e alho na frente de um 
supermercado da capital. 

Seu sonho é ter uma loja 
de roupas e por isso, ela 
não perdeu a oportunidade 
de aprender as regras do 
Brasil para ter o próprio 
negócio, além de aproveitar 
a programação do Sebrae 
em Ação para obter mais 
conhecimento. 

“A gente quer melhorar 
de vida e eu penso em ter 
uma loja de roupa. Aprendi 
muito aqui, até descobri que 
posso ter um crédito e que 
tenho condições de pagar 
por ele. São orientações 
importantes para realizar 
meu sonho e cuidar melhor 
da minha família”, disse. 

A última ação de 2019 

foi realizada na avenida 
São Sebastião, no bairro 
Tancredo Neves, ofertando 
orientação empresarial para 
os microempreendedores 
individuais e também para 
as pessoas que, assim como 
a Ana, sonham em iniciar o 
próprio negócio. 

O Sebrae Roraima 
também realizou oficinas 
sobre o planejamento, 
formalização e acesso ao 
crédito. “Tivemos uma boa 
participação e um número 
maior de venezuelanos 
buscando por esse tipo de 
informação, principalmente, 
nas oficinas. Planejamos as 
temáticas de acordo com 
as características do nosso 
público-alvo dessa região, 
atendendo especialmente, 
as pessoas que têm 
interesse em iniciar seu 
próprio negócio”, explicou a 
analista do Sebrae Roraima, 
Wanderleia Franco. 

A proximidade com um 
dos abrigos da Operação 
Acolhida foi um dos fatores 
que facilitou o acesso 
ao público venezuelano. 
Segundo dados da Junta 
Comercial de Roraima, 
o número de negócios 
administrados por 
imigrantes venezuelanos 
aumentou cerca de 146% 
entre os anos de 2016 e 2018. 
“Eles têm muito interesse 
em aprender e temos 
atendido um número cada 
vez maior de imigrantes que 

SEBRAE em AÇÃO leva 
conhecimento para empreendedores 
da zona oeste de BOA VISTA

SEBRAE/RR
conquista pela 
segunda vez 
consecutiva o 1º 
lugar na etapa 
nacional do 
Prêmio IEL de 
Estágio

Atendimento sendo 
realizado in loco para os 
empreendedores

Diretora Técnica, Dorete Padilha, 
recebe o prêmio nacional pelas 
boas práticas desenvolvidas pelo 
SEBRAE/RR

querem saber o que fazer no 
Brasil para ter seu próprio 
negócio”, contou a analista. 

Mas, os brasileiros também 
marcaram presença. O 
empreendedor Rosielson 
Albuquerque montou há 
pouco mais de um ano, um 
pequeno mercado no bairro 
Pintolândia. Através do 
jornal, ele ficou sabendo da 
programação do Sebrae em 
Ação e decidiu participar de 
todas as oficinas. 

“Foi a primeira vez que tive 
contato com uma ação do 
Sebrae Roraima e gostei 
muito. Aprendi coisas aqui 
que já estão me ajudando 
no meu negócio e agora, 
quero aprender muito mais 
com o Sebrae”, afirmou.

Serviços – O Sebrae em 
Ação leva para mais perto 
dos microempreendedores 

individuais serviços básicos 
como emissão da como: 
Emissão da Declaração 
Anual do Simples Nacional 
(DASN); baixa; alteração 
de dados empresariais; 
impressão do Documento 
de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS); 
parcelamento de débitos no 
âmbito da Receita Federal.

Além da orientação e da 
formalização, a equipe 
também oferece cinco horas 
de consultoria gratuita com 
Diagnóstico Empresarial 
para quem têm interesse 
nesse tipo de serviço. A 
partir da consultoria, a 
equipe apresenta uma 
proposta sobre os pontos 
que precisam de atenção 
especial e orienta sobre as 
ferramentas que o Sebrae 
Roraima possui para ajudar 
o negócio a crescer.

Pela segunda vez consecutiva, o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas - SEBRAE/RR 
arremata o 1 lugar na etapa nacional 
do Prêmio do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) pelas boas práticas desenvolvidas 
na instituição para o processo de 
aprendizagem dos estagiários.  A 
cerimônia ocorreu em Salvador e a 
instituição levou o primeiro lugar na 
categoria Média Empresa. Desde o ano 
de 2015 é finalista na categoria, tendo 
ganho em primeiro lugar consecutivo 
nos anos de 2018 e 2019.

O SEBRAE/RR trouxe para casa o 
Prêmio de Empresa Destaque pelo 
Programa de Estágio no Brasil, em 
sua categoria. A diretora técnica da 
instituição, Dorete Padilha e a gerente 
da Unidade de Gestão de Pessoas, 
Nádia Jaciara estiveram presentes 
para acompanhar a premiação. 
“Sigamos em frente fazendo sempre o 
nosso melhor ”, disse a diretora.

Para a gerente da Unidade de 
Gestão de Pessoas, Nádia Jaciara, 

o reconhecimento é consequência 
de um trabalho desenvolvido em 
equipe para preparar os alunos para o 
mercado.

 “Essa conquista é fruto de um trabalho 
estruturado para desenvolver alunos 
mais preparados para o mercado de 
trabalho. Ganhar esse reconhecimento 
também demonstra que estamos no 
caminho certo, colhendo resultados 
de um trabalho efetivo realizado pelo 
SEBRAE/RR ”, disse Nádia.

O diferencial da instituição é a 
integração do estagiário, sua 
capacitação e a participação no 
Programa de Qualidade de Vida. O 
estagiário tem cortesia para eventos 
e oficinas, assim como a Universidade 
Corporativa Sebrae que conta com 
cursos e capacitações certificadas 
pela instituição. No Programa de 
Qualidade de Vida e Bem-Estar no 
Trabalho, a intenção é incentivar e 
dar uma atenção especial a saúde 
do colaborador da instituição com 
a disponibilização de massagista, 

nutricionista, psicólogo e ginástica 
laboral duas vezes por semana. 

“Esse ano nós conseguimos notar uma 
grande participação dos estagiários 
nas ações realizadas pelo SEBRAE/
RR. Nas atividades de integração, de 
sustentabilidade e nos programas de 
qualidade de vida que são oferecidas 
pela instituição. ” disse a analista 
Fabiana Ferreira, gestora do Programa 
de Estágio do SEBRAE/RR.

O Programa de Estágio do SEBRAE/
RR é destaque nacional desde o ano 
de 2016 quando ganhou o 2º lugar 
na categoria Estagiário Destaque. 
No ano seguinte, já concorrendo na 
categoria Média empresa, a instituição 
ficou em 3º lugar. No ano de 2018, 
o SEBRAE trouxe para Roraima o 1º 
lugar na categoria de Média Empresa 
e em 2019 a instituição ganhou pela 
2ª vez consecutiva o 1º lugar em sua 
categoria.

O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO SEBRAE 
RORAIMA
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REGISTER

O SEBRAE/RR promove a integração 
e o desenvolvimento de estudantes 
universitários por meio do Programa 
de Estágio, administrado pela Unidade 
de Gestão de Pessoas – UGP, visando 
à preparação de estudantes para o 
mercado de trabalho. 

O programa de estágio da instituição é 
focado em uma gestão compartilhada 
e participativa com a estimulação de 
boas práticas no ciclo de aprendizagem 
dos acadêmicos, seja educacional 
ou comportamental, possibilitando 
o desenvolvimento profissional e 
pessoal de jovens, que em sua grande 
maioria, entram no SEBRAE/RR para 
sua 1ª experiência no ambiente de 
trabalho, e ao final de seu contrato, 
já partem para novos desafios, com 
outra percepção de futuro. 

“O diferencial do Programa de Estágio 
do SEBRAE/RR é ser um programa de 
estágio estruturado, com capacitação 
para os estagiários, ações de 
integração entre eles, acesso a nossa 
Universidade Corporativa e acesso ao 
programa de incentivo à saúde e bem-
estar. ” disse a gerente da UGP, Nádia 
Jaciara.

PRÊMIO IEL DE ESTÁGIO – O prêmio IEL 
de Estágio foi criado com a finalidade 
de incentivar a empresas e instituições 
de ensino a buscar excelência em 
seus Programas de Estágio. A ação 
parte do entendimento de que 

preparar estudantes de maneira 
complementar ao ensino é uma forma 
altamente eficaz de atrair e reter bons 
profissionais em uma fase inicial do 
seu desenvolvimento profissional, 
além de ter também uma amplitude 
social.

O prêmio é dividido da seguinte 
forma: pequenas, médias e grandes 
empresas, além de instituições de 
ensino e do Sistema indústria. O 
SEBRAE/RR concorreu na categoria 
MÉDIA EMPRESA, sendo a única 
instituição na categoria representando 
Roraima. 

SEMANA DO CRÉDITO
promove integração entre 
AGENTES FINANCEIROS e 
empreendedores de Roraima
Ter acesso ao crédito é fundamental 
para os empreendedores que desejam 
ampliar o seu negócio, ou até mesmo 
adquirir produtos e serviços para 
melhorar a gestão de sua empresa. Por 
isso, o SEBRAE/RR realizou mais uma 
edição da Semana de Crédito onde 
reuniu empreendedores e agentes 
financeiros

Durante uma semana os participantes 
foram orientados sobre o que é 
necessário para acessar e utilizar o 
crédito, de forma compatível com 
a real necessidade de seu negócio. 
Eles também puderam tirar dúvidas 
sobre como obter o melhor resultado 
possível desta operação e conhecer 
os tipos de linhas de crédito 
disponibilizados pelas instituições 
financeiras.

Além das palestras, os Bancos do 
Brasil, da Amazônia, Caixa Econômica 
Federal, Agência Desenvolve Roraima 
e Agência Florescer, realizaram 
orientação individual para os 
empreendedores.

A semana foi realizada no prédio 
do Sebrae, e contou com uma 
programação paralela denominada 
“Dia do Crédito”, no bairroTancredo 
Neves, no período noturno para que os 
moradores dos bairros mais afastados 
tivessem acesso as orientações sobre 
serviço financeiro. 

Francisca Conrado, analista técnica 
do Sebrae, explicou que durante todo 
o ano a instituição oferece eventos 
deste tipo para os empreendedores. 
“O objetivo é aproximar o agente 
financeiro do empresário, mostrar 
quais as linhas de investimento, no 
que o empresário pode investir, o que 
pode fazer com o valor, onde aplicar e 
diminuir as barreiras da burocracia”.

Durante a programação, os 
representantes das instituições 
financeiras mostraram histórias de 
superação, como o crédito pode 
ajudar a alavancar as vendas, com 
organização e planejamento. Falaram 
da importância de ter um negócio 
formalizado, do crescimento do 

Estado com foco na área do comércio.

“Os empreendedores também são 
alertados sobre o crédito consciente. 
É importante ressaltar que, antes 
de buscar crédito junto ao agente 
financeiro, é necessário fazer um 
diagnóstico do negócio: se ele é viável, 
se tem condições de se expandir, e se 
preenche os requisitos necessários”, 
alertou Francisca Conrado. 

Elias Ribeiro dos Santos, atua como 
microempreendedor em uma 
borracharia há 13 anos, explicou que 
sempre recebe convites do Sebrae para 
participar de eventos empresariais. 
“Aproveitei a oportunidade, é um 
momento em que recebemos 
estímulo, confiança, onde tiramos 
nossas dúvidas de como ter acesso 
ao crédito. Confesso que muitas vezes 
queremos fazer mais pela empresa, 
mas nos falta um empurrão e o Sebrae 
é esse empurrão que precisamos”, 
disse, confiante.

Os participantes foram orientados 
sobre o que é necessário para 
acessar e utilizar o crédito, de forma 
compatível com a real necessidade de 
seu negócio
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ESCOLAS de BOA VISTA 
promovem exposição de empresas criadas 
por jovens EMPREENDEDORES

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas em Roraima (Sebrae-RR) 
tem entre suas missões incentivar 
o empreendedorismo, e este é um 
trabalho que começa nas escolas. 

O projeto trabalha o pilar do 
comportamento empreendedor e 
o Plano de Negócios, mas em uma 
linguagem lúdica, adaptada para os 
estudantes. O aluno aprende temas 
como visão de negócios, metas, 
qualidade na prestação de serviço e 

rede de relacionamento. 

São quatro etapas: parceria entre 
o Sebrae e Instituição de Ensino; 
capacitação dos professores; 
capacitação do aluno pelo professor; 
envolvimento da família e comunidade 
pelo aluno e para o fechamento a Feira 
de Negócios.

Durante as atividades nas escolas, 
os estudantes criam os seus 
produtos e aprendem na prática a 

montar o seu negócio. A Feira é uma 
oportunidade para que eles mostrem 
esse aprendizado. Além disso, elas 
acontecem nas próprias escolas, 
integrando a família e a comunidade”, 
destacou Elissandra Costa, gestora 
do Programa Nacional de Educação 
Empreendedora do Sebrae-RR.

Uma das unidades escolares a 
participar do evento foi a Escola 
Municipal Newton Tavares, localizada 
no bairro Calungá. Ao adentrar a 

Elissandra Costa, gestora do Programa 
de Educação Empreendedora, reforça 
que a feira é uma oportunidade para 
as crianças demonstrarem o seu 
aprendizado

Gestores das instituições 
de ensino e do SEBRAE/
RR celebram mais uma 
etapa com as crianças 
atendidas pelo programa de 
empreendedorismo

escola os convidados se deparavam 
com alunos espalhados pelo pátio, 
todos concentrados e prontos para 
explicar   o que absorveram durante o 
projeto.

O diretor superintendente em 
exercício do Sebrae Roraima, Almir Sá 
e a gestora do Programa de Educação 
Empreendedora, Elissandra Costa, 
estiveram durante o evento para 
acompanhar as apresentações.

A analista Elissandra Costa explica 
que para cada idade a metodologia 
se diferencia. O projeto Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
é desenvolvido com as turmas 
do ensino fundamental. “Com as 
crianças tratamos este ano sobre 
sustentabilidade, fizemos brinquedos 
ecológicos, falamos sobre a base 
do estudo empreendedor, o que é 
poupar, tudo de uma forma lúdica e 
de fácil compreensão”, enfatizou.

Para os alunos do ensino médio, 
graduação e pós, é aplicado o projeto 
Despertar. Nesta modalidade, após 
70 horas de oficina, os alunos da 
Escola Gonçalves Dias apresentaram 
as empresas crias, que são negócios 
pensados e criados dentro da 
disciplina de educação financeira.  

A professora e coordenadora do 
projeto na Escola Estadual Gonçalves 
Dias afirmou que a disciplina foi um 
sucesso, todos se empenharam e as 
turmas superaram as expectativas, 
pois foram formadas mais equipes de 
empresas crias do que estava previsto. 

“Eles passaram o ano de 2019 
estudando e planejando um 
modelo de negócio, hoje tiveram 
a oportunidade de aplicar, criar os 
produtos, personalizar, comercializar 
e receber o dinheiro da mercadoria. 
Eles puderam sentir um pouco de 
como é ser empresário na prática”, 
afirmou Hilda Montysuma. 

Natália Borges é aluna do 3º ano e a 
empresa da equipe dela foi criada a 
partir de uma pesquisa de mercado, 
em que perceberam a falta de oferta de 
pudim. “É um doce que a maioria das 
pessoas gostam, com fácil preparo, 
mas que não encontramos em 
muitos lugares ou em uma empresa 
específica. Testamos algumas receitas 
e a escolha foi o pudim gelado”.

Além do ramo alimentício, em 
exposição havia também brechós. 
Cada equipe trabalhou aplicando as 
metodologias recebidas no curso: 
marketing, atendimento ao cliente, 

planejamento, fluxo de caixa, entre 
outros.

O diretor superintendente em 
exercício do SEBRAE/RR Almir 
Sá agradeceu a participação dos 
professores, alunos, aos diretores 
que abraçaram o projeto e a parceria. 
“Todo processo de transformação 
começa com o professor, que é um 
agente fundamental para aplicar a 
metodologia que o Sebrae se propôs 
a trabalhar. O cenário hoje no Brasil 
é desse empoderamento de novos 
jovens empreendedores e a ideia é que 
nossos alunos saiam do ensino médio 
com uma perspectiva diferente, um 
novo olhar para o mercado financeiro”, 
disse.
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Simpósio CELEBRA 
bons resultados 
obtidos pela 
EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA

PALESTRA
Para concluir as atividades do ano, a área de Educação 
Empreendedora do Sebrae Roraima realizou o Simpósio, 
tendo como palestrante principal o psicólogo e educador, 
Rossandro Klinjey.

Refletir sobre os desafios atuais da educação e como 
o empreendedorismo inserido na rotina escolar pode 
contribuir com a formação de uma geração que convive 
diariamente com os efeitos das aceleradas transformações 
tecnológicas e sociais. Esses foram alguns dos objetivos 
trabalhados no Simpósio de Educação Empreendedora, 
realizado pelo Sebrae Roraima. 

O evento marcou a conclusão do trabalho anual da área 
de Educação Empreendedora, reunindo principalmente 
os professores que atuaram em 2019, nos programas de 
empreendedorismo desenvolvidos em parceria com as 
escolas e demais instituições de ensino de Roraima, como 
o Despertar e o Jovem Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP). 

“O Sebrae acredita que a Educação Empreendedora é a 
ferramenta para melhorar o nosso Estado e transformar o 
nosso país”, destacou Dorete Padilha, diretoria técnica do 
Sebrae Roraima

Este ano, o Sebrae Roraima atingiu a marca de mais de 20 

mil alunos, em todos os níveis educacionais, beneficiados 
com as ações de Educação Empreendedora. O trabalho 
com o ensino fundamental em Roraima, começou há quatro 
anos e em 2019, um dos projetos desenvolvidos no Estado, 
ganhou reconhecimento como uma das 10 melhores 
iniciativas nacionais do Programa Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos. 

“Foi um ano de muitos desafios e conquistas importantes. 
E esse evento faz parte da contribuição na formação 
continuada dos nossos professores. Escolhemos o 
Rossandro, porque ele ganhou um espaço muito grande 
e tem uma conexão forte com o educador. Ele trata do 
comportamento e isso ajuda muito no que os professores 
precisam para desenvolver suas atividades diárias”, explicou 
Elissandra Costa, gestora de Educação Empreendedora do 
Sebrae Roraima.

Antes da palestra, o público pôde acompanhar um painel 
sobre o cenário e tendências da educação em Roraima, com 
a participação da secretária estadual de Educação, Leila 
Perussolo e da consultora especial da Secretaria Municipal 
de Educação, Márcia Gil. O tema foi mediado pela assessora 
da Federação das Indústrias de Roraima, Karen Telles. A 
programação também faz parte das atividades da Semana 
Global de Empreendedorismo desenvolvida durante o mês 
de novembro, no Estado. 

Para Boa Vista, Rossandro escolheu o tema “Como educar 
uma geração que não acredita na educação como agente 
transformador da própria vida?”. Com uma linguagem 
simples e muito bom humor, levou o público a refletir 
sobre os desafios atuais; comportamento dos pais diante 
da responsabilidade de educar os filhos e os reflexos que 
essas mudanças têm gerado para os profissionais da 
educação e para a sociedade. 

Ele lembrou que as gerações anteriores tinham mais 
privações materiais porém, cresciam melhores preparadas 
para enfrentar as frustrações da vida. “O conceito de que ‘eu 
não quero que o meu filho passe pelo que passei’ apesar 
de ser construído com base no afeto, precisa ser muito bem 
refletido. A superproteção tem causado desde problemas 
de saúde até desastres emocionais, que culminam em 
problemas como o aumento do índice de tentativas de 
suicídio entre as crianças, por exemplo”.

Para o psicólogo, a educação tem que ser considerada a 

principal base na construção da personalidade, trabalho 
que começa em casa e segue para o ambiente escolar e 
social. Segundo ele, o respeito pela figura dos progenitores 
é o caminho para a conquista da admiração e do amor. 
“Quem respeita aquele que o sustenta, vai saber respeitar 
o professor, as demais pessoas com quem convive e a si 
mesmo”, afirmou.

Sobre a proposta do Sebrae que incluiu o empreendedorismo 
na rotina escolar, Rossandro considera como uma grande 
contribuição para o desenvolvimento pessoal dos alunos e 
dos país. “Esse trabalho é fundamental, porque nós temos 
um país com um potencial gigantesco, que está entre 
as 10 economias mais impactantes do planeta e a gente 
continuará crescendo mesmo diante da crise. E quando 
você desenvolve o espírito empreendedor é sobretudo, o 
espírito de empoderar-se sobre as próprias escolhas que 
você faz, criar alternativa diante da vida e encarar os desafios 
que acontecem como possibilidade de crescimento”, disse.

Participante do evento, a professora Adriana Madruga 
Saraiva, que leciona na Escola Francisca Élzika Coelho, onde 
também são desenvolvidas as atividades do Despertar, foi 
uma das que aprovou o simpósio realizado pelo Sebrae 
Roraima.

“A gente a cada dia aprende mais e esse momento foi 
gratificante. O trabalho realizado pelo Sebrae nas escolas, 
contribui muito, nós vemos que tem ajudado nossos alunos 
e que hoje, eles têm essa visão de empreendedorismo. Nós 
temos que dar essas oportunidades, temos que enxergar 
nosso aluno de forma diferente e o Sebrae contribuiu 
muito para isso”.

Com uma linguagem simples e muito bom 
humor, Rossandro levou o público a refletir 
sobre os desafios atuais e o  comportamento 
dos pais diante da responsabilidade de 
educar os filhos

Além da palestra, foi realizado um painel sobre cenários e 
tendências da Educação em Roraima com a participação da 
secretária estadual de Educação, Leila Perussolo e da consultora 
especial da Secretaria Municipal de Educação, Márcia Gil.
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SEBRAE RORAIMA
estimula o surgimento de 
novas STARTUPS NO 
ESTADO

No feriadão da 
Proclamação da 

República, 45 
Startup Weekend 

estavam sendo 
realizadas pelo 
mundo. Apenas 

uma no Brasil: a 
#SWBoaVista.

Um feriado diferente com 
emoções, desafio, aprendizado, 
superação e muitas conquistas. 
A Startup Weekend Boa Vista 
movimentou mais de 60 
participantes, em 54 horas de 
muito trabalho que resultou 
em 25 ideias iniciais, nove 
selecionadas e três destaques 
principais, escolhidos por uma 
banca de jurados exigentes 
com as propostas de negócio 
mais viáveis.

Realizada pelo Sebrae 
Roraima em parceria com o 
Google, a TechStar e diversos 
parceiros locais, a #SWBoaVista 
proporcionou aos seus 

participantes um momento 
de imersão para a formatação 
de um negócio nos moldes de 
uma Startup.

“Esse   evento  vem 
para contribuir com o 
desenvolvimento do 
ecossistema de Startups de 
Roraima e tudo que a gente faz 
com entusiasmo, dá certo. Por 
isso, não se contentem com 
pouco, inovem e busquem 
soluções. A palavra de ordem 
no Sebrae é inovação e vocês 
que serão beneficiados com 
isso”, afirmou o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Sebrae Roraima, Jadir Corrêa.

Esta é a segunda vez que Boa 
Vista sedia uma SW e a primeira 
onde o Sebrae Roraima foi o 
protagonista. Para a diretora 
técnica, Dorete Padilha, o 
momento é de somar esforços 
para fomentar o surgimento de 
novas startups no Estado.

“É preciso ter coragem para fazer 
diferente e os participantes da 
nossa Startup Wekeend estão 
escrevendo essa nova história. 
Precisamos de força e coragem 
para criar o novo e esperamos 
que esse evento estimule 
os parceiros do ecossistema 
de Roraima a estarem junto 
conosco, aproveitando todo o 

potencial que as pessoas do 
nosso Estado têm”, afirmou.

Uma jornada 
transformadora
Na metodologia do 
encontro, a organização 
de um negócio no modelo 
de Startup é chamado 
de Jornada do Herói, um 
caminho formado por 
várias etapas que começam 
no ponto zero, passando 
pelo pitch de problemas, 
validação desse problema, 
solução proposta, validação 
dessa solução, elaboração 
do Mínimo Produto Viável 
até a confirmação de que 
a ideia de negócio é eficaz 
na solução do problema, 
sustentável, escalável e 
repetível.

Organizados em 
equipes com pessoas de 
diferentes habilidades, os 
participantes passaram 
por todo esse trajeto 
contando sempre com a 
orientação de mentores, 
especialistas em startups 
que atuam em áreas 
como gestão, designer, 
e m p r e e n d e d o r i s m o , 
tecnologia e inovação.

Uma experiência 
impactante para pessoas 
como Maria Ferreira, de 
49 anos. Ela trabalha com 
produção de marmitas e foi 
inscrita pela filha mais nova 
no Startup Weekend. “Tive 
uma experiência única 
e estou me sentido viva. 
Aprendi muitas coisas e que 
nunca é tarde para realizar 
os nossos objetivos. Agora 
vou realizar meu sonho de 
fazer uma faculdade de 
gastronomia”, afirmou.

O começo foi tímido, mas 
Maria conseguiu se integrar 

com facilidade à equipe 
do Compre Comigo, que 
desenvolveu a proposta de 
aplicativo para solucionar 
o problema de quem 
precisa comprar algo e 
não pode se deslocar 
até o estabelecimento 
comercial. “Aprendi muito 
convivendo com essa 
turma jovem, cheguei 
meio envergonhada, 
mas o Sebrae nos acolhe 
muito bem e me senti em 
casa, com a diferença de 
estar convivendo com 
profissionais experientes. 
Estou muito feliz”, afirmou.

Transformação que 
foi destacada pelo 
Superintendente em 
exercício e Diretor 
Administrativo Financeiro 
do Sebrae Roraima, Almir 
Sá. Ele foi também um 
dos jurados responsáveis 
por avaliar as melhores 
propostas. “Vocês 
entraram aqui de um 
jeito e saíram de outro. A 
cabeça de vocês agora, 
onde vocês estiverem, 
estará direcionada a ter 
uma visão das coisas e 
buscar a solução dos 
problemas. Isso é fantástico 
porque demonstra um 
comportamento que vai se 
multiplicar no dia a dia de 
vocês”, disse.

#SWBoaVista
Depois de concluir esse 
caminho, os participantes 
também fizeram uma 
avaliação do evento. Para 
Itamira Soares, gerente 
da Unidade de Gestão da 
Inovação, o melhor da SW 
Boa Vista foi o engajamento 
de cada participante.

  “Ao realizar esse tipo de 
evento, a gente percebe 

o quanto consegue 
movimentar as pessoas 
que têm interesse em 
empreender e eles não 
levaram como uma 
brincadeira. Realmente, 
vieram focados em um 
objetivo e a gente percebeu 
o engajamento de todos”, 
afirmou.

 A analista técnica da UGIN 
Graciela Missio, acredita 
que o resultado da SW 
Boa Vista irá repercutir 
na mobilização do 
chamado ecossistema, 
organismo que reúne 
diferentes instituições 
que ajudam a fomentar 
o desenvolvimento das 
startups.

“O que se gerou aqui é 
o que vamos trabalhar 
posteriormente, seja com 
ciclos de pré-aceleração, 
ciclos de mentorias ou 
aproximação em eventos de 
network com empresários 
para que conheçam essas 
ideias inovadoras que 
estão surgindo. Realizar 
outro SW é uma conquista 
muito forte nossa, junto 
com os parceiros, com os 
apoiadores locais que nos 
deram todo esse suporte. 
Porque o SW é realizado por 
pessoas físicas, além disso 
tivemos a metodologia 
TechStar e parceria do 
Google, então foi fantástico”.

 Lucas Bernardino é analista 
de Inovação na Tecnologia 
e atuou como facilitador da 
SW Boa Vista, conduzindo 
as atividades do encontro. 
Natural de Cuiabá, ele 
ensinou que a capital de 
Roraima não é a cidade 
mais quente do Brasil e 
aprendeu que o açaí da 
sua cidade natal não é o 

verdadeiro, afirmou em tom 
de descontração.

 “Aqui foi possível conhecer 
muitas pessoas diferentes, 
os participantes eram 
bem diversificados entre 
aqueles que já tiveram 
uma experiência e aqueles 
que conheceram o tema 
pela primeira vez. Deu 
pra perceber que é um 
ecossistema que quer 
fazer muita coisa, que está 
querendo fazer a diferença 
e ter pessoas engajadas é 
incrível. Tenho certeza que 
Boa Vista tem um potencial 
pra escalar inovação, 
startups e só precisa 
continuar investindo nesse 
tipo de ação”, afirmou.

 A SW Boa Vista teve como 
apoiadores o Instituto 
Federal de Roraima, 
Mélius Marketing Brasil, 
Patrulha Eureka, Aliança 
Comunicação Visual, 
Bebidas Monte Roraima, 
Plataforma 8, FAL 
Distribuidora, Amazonia 
Telecom, TicketPhone, 
Fundação Rede Amazônica, 
Aceleradora Amazônia, 
Bellas & Nobres Estética e 
Buriti Valley.

Dirigentes do SEBRAE/
RR celebram a realização 
do Startup Weekend em 
parceria com o Google, 
TechStar e empresas locais



Empreendedorismo & Negócios Empreendedorismo & Negócios36 37

RECACO: equipe que transformou 
lixo no maior destaque da 
#SWBoaVista

O primordial para a viabilidade de uma Startup é que ela 
seja um negócio que resolva um problema. E o primeiro 
passo da Jornada do Herói é definir um BOM problema, 
conferindo se realmente ele causa dor e se essa dor é 
compartilhada por mais pessoas.

Para a equipe vencedora do #SWBoaVista, a dor veio do 
lixo. A RECACO foi pensada para solucionar o problema 
da reciclagem de garrafas de vidro no Estado. Coletando 
informações através de questionário e em conversa 
com outros empresários e pesquisadores locais, eles 
encontraram uma solução economicamente viável para o 
reaproveitamento desse material poluente, abundante e 
que ainda não tem destinação correta em nosso Estado.

Conheça as demais ideias 
desenvolvidas na #SWBoaVista
Smart Lumens, selecionada pelo júri como a segunda 
melhor ideia de Startup propõe uma solução para 
acompanhar em tempo real o gasto com o consumo de 
energia

FindB, selecionada pelo júri como a terceira melhor ideia 
de Startup propõe uma solução para facilitar a vida dos pais 
que precisam contratar babás qualificadas

Fácil Contábil, propõe uma solução para que contadores 
acompanhem em tempo real as informações das empresas

PetSitter, propõe uma solução para donos de pets que 

viajam e não tem com quem deixar seus animais de 
estimação

Passa Plantão, propõe uma solução para facilitar o acesso 
de médicos às informações dos prontuários dos pacientes

MigraConect, propõe uma solução para facilitar o acesso 
de imigrantes a emissão de documentos exigidos em 
território nacional

SocialTech, propõe uma solução para construção de 
escolas com custo reduzido

Compre Comigo, propõe uma solução para quem precisa 
comprar algo, mas não tem disponibilidade de ir até o 
estabelecimento comercial

Foram 54 horas de muito 
trabalho, aprendizado e 
inovação

SEBRAE e JUNTA COMERCIAL 
comemoram a integração dos 15 municípios de 
RORAIMA 

REDE SIMPLES

O Sebrae e a Junta Comercial do 
Estado de Roraima promoveram o 
Seminário Roraima Mais Simples 
no Teatro Escola, anexo ao Teatro 
Municipal, no São Vicente. Foi um dia 
inteiro com apresentações e debates 
sobre a Rede Simples. O público-
alvo foram técnicos e pessoas que 
atuam diretamente na Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e a 
Legalização de Empresas e Negócios 
(Rede Simples). 

Representantes dos 15 municípios 
do Estado de Roraima, entre agentes 
de desenvolvimento, gestores 
municipais, fiscais sanitários, 
ambientais, bombeiros, Sefaz, Junta 
Comercial e Governo do Estado 
estiveram reunidos com o objetivo de 
contribuir para a desburocratização 
do processo de abertura, alteração e 

baixa de empresas.

Marlus Almeida, gerente da Unidade de 
Políticas e Desenvolvimento Territorial 
do Sebrae explicou que “com o evento 
devemos conseguir velocidade 
no trabalho diário, diminuindo a 
burocracia, o que consequentemente 
favorece o cenário dos pequenos 
negócios e desperta investimentos 
para o Estado de Roraima”.

Roraima ocupa o primeiro lugar no 
ranking de qualidade da Receita 
Federal como o estado que mais 
rápido constitui empresas no Brasil. 
Isso é possível graças à modernização 
da Junta Comercial e à adesão dos 
municípios à Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesimples).

A diretora técnica do Sebrae, Dorete 
Padilha, ressaltou que é um marco 
importante o que o Estado vive, em 
que todos os municípios de Roraima 
estão integrados à Rede Simples, 
todos conectados digitalmente. 

“O Seminário é uma oportunidade de 
simplificar a vida das pessoas, cada 
empresário terá a abertura do negócio 
mais rápido. É também uma forma de 

Gestores de instituições 
públicas e privadas durante 
o Roraima mais Simples
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incentivar a composição de uma população mais produtiva 
e um ecossistema de desenvolvimento”, disse Dorete.

Estiveram também presentes no seminário, a vice-
presidente da Junta Comercial, Ana Vitória Barbalho, o 
secretário de Planejamento, Marcos Jorge. O primeiro 
assunto abordado foi sobre o trabalho desenvolvido 
pela Junta Comercial, apresentado pelo coordenador de 
Tecnologia, Ifrahim Hernandez. Logo em seguida o segundo 
tenente do Corpo de Bombeiros de Roraima, Claudevam 
Farias falou sobre a prevenção e serviços técnicos.

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Estado 
de Roraima, Marcos Jorge de Lima, parabenizou o Sebrae 
pela atuação na Rede Simples. “Essa parceria tem dado 
bons frutos para Roraima, subimos alguns indicadores, 
como no tempo médio para abertura de empresas, desta 
forma o Brasil ficou em uma boa posição entre as cidades 
que facilitam os negócios”, afirmou. 

Ainda pela manhã os participantes puderam ouvir a palestra 
sobre a Lei Municipal no Brasil, que regulamenta a liberdade 
econômica, uma lei recentemente regulamentada. Quem 
ministrou sobre o tema foi Leonardo Pascoal, prefeito do 
Município de Esteio no Rio Grande do Sul.

“Apresentei a experiência de implantação da nova 
Lei de Liberdade Econômica e das possibilidades de 
desburocratização no processo que simplifica o sistema 
e ajuda a criar um ambiente mais favorável para novos 
negócios com o resultado dos três primeiros meses após a 
implantação da lei”, contou o prefeito.

Pela tarde as atividades foram desenvolvidas em salas 
temáticas. Uma sobre Rede Simples, para prefeitos, 
secretários e diretores que compõem a rede. Outra sobre 
o Licenciamento e a terceira sobre o portal.gov, site que 
reunirá dados do Brasil inteiro e Roraima não ficará de fora.

A vice-presidente da Junta Comercial, Ana Vitória Barbalho, 
agradeceu ainda pela parceria que o Sebrae tem com a 
Junta Comercial. “É uma honra poder contar com a equipe 
do Sebrae, significa ainda mais agilidade nos processos, 
mais empresas informadas, eficiência e segurança, o que 
com certeza ajudou na integração dos 15 municípios”. 

Junta Comercial 
digital
Você já não precisa mais se deslocar até Boa Vista 
para buscar atendimento na Junta Comercial. 
Hoje os processos são feitos pela internet. A Junta 
Digital presta serviço de Registro Empresarial 100% 
pela internet, com assinatura digital, segurança 
jurídica e confiabilidade, além da garantia de maior 
acessibilidade do empresário a seus serviços com 
rapidez, comodidade e segurança, 24h por dia, todos 
os dias da semana. 

 Antes a abertura de empresas demorava de 60 dias a 
seis meses, pois o empresário precisava transitar por 
todos os órgãos de forma separada, o que era muito 
burocrático. Hoje os atos foram simplificados e a Junta 
coleta todas as informações de forma digital. 

A Junta Comercial é a instituição responsável 
pela integração no estado com todos os órgãos 
intervenientes. Hoje integram a Rede simples as 
seguintes instituições: Sefaz, Vigilância Sanitária, 
Corpo de Bombeiros, Receita Federal, prefeituras 
municipais e o usuário. 

Redesimples! Quais os 
benefícios?
Para os empreendedores, são inúmeras as vantagens: 
procedimentos compatibilizados e integrados; redução 
de exigências documentais; garantia da linearidade 
do processo; entrada única de dados cadastrais e de 

documentos; informações compartilhadas; redução 
do tempo para registro e legalização de empresas; 
aumento do número de formalizações de empresas 
e negócios e segurança na formalização de novas 
empresas.

Os benefícios também se estendem aos municípios. 
Ao se integrar na Redesimples, ele possui um 
controle maior das empresas instaladas; responde 
antecipadamente as consultas de viabilidade; usufrui 
das informações coletadas através do integrador, 
compartilhadas e validadas pelos órgãos competentes; 
a qualificação dos processos internos, além do 
desenvolvimento econômico proporcionado pela 
formalização e fortalecimento do empreendedorismo. 

Qual o papel do Agente de 
Desenvolvimento?

Você quer abrir uma empresa e não sabe por onde 
começar? Que tal procurar o Agente de Desenvolvimento 
na prefeitura do seu município? Ele é o responsável 
por articular ações públicas para a promoção do 
desenvolvimento local e territorial, com atividades 
que ajudem a melhorar o ambiente para os pequenos 
negócios e para estimular o empreendedorismo.

Saiba mais sobre a 
Redesimples:
Estabelece as diretrizes e os procedimentos para 
simplificar e integrar os processos de abertura, 

alteração, baixa e legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas. O procedimento é feito por meio de 
um sistema informatizado e integrado de informações 
e processos, que possibilita uma entrada única de 
dados e documentos, reduzindo a burocracia.

Quais os serviços oferecidos?
Consulta de Viabilidade – pesquisa e reserva de 
nome empresarial e resultado de viabilidade de 
exercício da atividade desejada no local escolhido, 
observando regras mantidas pelos municípios, tanto 
para os procedimentos de abertura de novas empresas 
quanto para os de alteração de empresas existentes

Coleta eletrônica de informação e dados comuns 
fixados nacionalmente. Verificação de consistência 
do cadastro dos sócios e da empresa, permitindo a 
recuperação de informações de pesquisas previamente 

efetuadas

Registro e inscrições tributárias nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal, geração de documentos 
de registro após verificação de consistência de dados.

Licenciamento das atividades com informações 
prévias sobre os requisitos de licenciamento, conforme 
o grau de risco, mantidas pelos órgãos competentes 
do município e estado.

Alteração e Baixa de empresas.

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento do 
Estado de Roraima, Marcos Jorge de Lima, enfatizou 
o avanço no processo de desburocratização e a 
importância das parcerias.
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SEBRAE investe na EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA para contribuir com o 
DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA 

O Brasil é um país 
de empreende-

dores e o Sebrae 
Roraima trabalha 

para que esse 
comportamento 

seja estimulado e 
desenvolvido des-
de a infância, nas 

salas de aula. 

Ser empreendedor é uma 
característica que envolve 
o desenvolvimento de uma 
série de comportamentos, 
mas também é algo que pode 
ser estimulado a partir da 
vivência de alguma situações 
específicas. E foi pensando 
nisso que o Sebrae decidiu 
levar para dentro das escolas 
públicas e privadas as ações de 
Educação Empreendedora.

Em Roraima, esse trabalho 
é realizado há quatro anos a 
partir do desenvolvimento 

de projetos como o Jovens 
Empreendedores Primeiros 
Passos, o Despertar, Crescendo 
e Empreendendo ou ainda 
pelas metodologias aplicadas 
aos estudantes do Ensino 
Superior, considerados 
potenciais empreendedores. 

Só este ano, o Sebrae Roraima 
atingiu a marca de 4 mil 
estudantes de todas as faixas 
etárias atendidos em ações 
do Programa de Educação 
Empreendedora. Foram mais 
de 140 professores capacitados; 

três encontros de formação 
de professores e mais de 135 
cursos de capacitação de 
alunos.

  “O Sebrae acredita que a 
Educação Empreendedora é 
a ferramenta para melhorar 
o nosso Estado e transformar 
o nosso país”, afirmou Dorete 
Padilha, diretoria técnica do 
Sebrae Roraima.

No contexto estadual, os 
investimentos da Educação 
Empreendedora são mais 

Estudantes engajadas 
na Feira de Negócios

abrangentes porque podem contribuir 
com a mudança na matriz econômica 
de Roraima que hoje, ainda é 
considerado como uma ‘economia do 
contracheque’.

“O programa de Educação 
Empreendedora é anual e estamos 
fechando com todas as feiras de 
negócio no ensino fundamental, 
médio e superior. Nas primeiras 
etapas, trabalhamos a modelagem do 
negócio. No Ensino Superior, a gente 
está preocupado com a preparação 
desse novo profissional para o 
mercado, se ele está acompanhando 
as inovações tecnológicas, os desafios 
estruturais, da migração. Então, damos 
esse apoio porque a gente precisa que 

esse egresso venha contribuir com a 
sociedade”, explicou Elissandra Costa, 
gestora do programa.

Na avaliação da gestora, o ano de 
2019 foi bastante positivo rendendo 
inclusive um reconhecimento 
nacional para o Sebrae Roraima. 
Porém, o momento é de pensar 
o futuro das ações, ampliando o 
programa para outros municípios e 
como trabalhar as metodologias da 
Educação Empreendedora atraindo 
a atenção de um público que utiliza 
cada vez mais a tecnologia.

“Hoje, estamos concentrados apenas 
na capital mas queremos chegar 
nas escolas do interior. Além disso, 

temos o desafio de modernizar nossa 
metodologia porque precisamos 
acompanhar a linguagem do aluno 
que é tecnológico, hi-tech, que quer 
tudo pra ontem. Então, precisamos de 
metodologias ágeis, vivenciais, que eu 
possa conversar com o aluno do EJA, 
com o aquele que está pensando em 
abrir um negócio e com aquele que 
não está pensando nisso. Os pilares 
da educação empreendedora, no 
sentido do plano e modelagem de 
negócio, além do comportamento 
empreendedor, são altamente 

desafiadores porque envolvem 
disciplina, prática, análise e evolução”, 
disse Elissandra.

Colhendo Frutos
O Sebrae Roraima conquistou um 
importante resultado do trabalho 
realizado durante o ano com um 
projeto do JEPP classificado entre 
as 10 melhores iniciativas do país 
no Prêmio Nacional de Educação 
Empreendedora.

Desenvolvido com alunos do 3o. ano 
da Escola Municipal Valdemarina 
Normando Martins, de Boa Vista, o 
projeto Brinquedos na Caixa estimulou 
o empreendedorismo através da 
produção e comercialização de 

brinquedos feitos com materiais 
recicláveis. 

Com apoio da professora Marcela 
Oliveira, os alunos criaram um 
plano de negócios com enfoque 
na sustentabilidade e conservação 
ambiental. Depois, eles organizaram 
uma loja de brinquedos onde 
comercializaram os produtos, 
experimentando a gestão de um 
pequeno negócio.

“Foram 1.500 relatos inscritos em 



Empreendedorismo & Negócios Empreendedorismo & Negócios42 43

todo o Brasil e nós vencemos a etapa 
regional e viemos para Florianópolis. 
Conquistamos o sétimo lugar entre 
os 10 melhores do Brasil e o meu 
sentimento neste momento é de 
felicidade e gratidão”, afirmou a 
professora.

Para Elissandra, o reconhecimento 
nacional é mais um estímulo para 
ampliar o envolvimento de professores 
e estudantes nas ações de Educação 
Empreendedora. “Foi a primeira edição 
do Prêmio Nacional e de imediato, 
tivemos um grande destaque. Então, 
para o próximo queremos triplicar a 
quantidade de pessoas participando 
do Prêmio”.

Conheça as ações
Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP) – Desenvolvido no 
segmento um e dois do Ensino 
Fundamental, o programa busca 
estimular o desenvolvimento do 
comportamento empreendedor 
na fase infantil. Por meio de uma 
metodologia lúdica que trabalha 
temas diferentes para cada série, 
o aluno aprende na prática sobre 
planejamento e gestão de um 

pequeno negócio.

Despertar – Elaborado para atender 
aos adolescente do ensino médio, 
busca despertar o interesse pelo 
empreendedorismo como um plano 
de vida, trabalhando o potencial 
empreendedor de cada aluno. As 
atividades são concluídas de maneira 
prática, com a realização de uma Feira 
do Empreendedor.

Crescendo e Empreendendo 
– Metodologia de estímulo ao 
empreendedorismo aplicada pelo 
Sebrae Roraima aos estudantes do 
Educação de Jovens e Adultos além 
reeducandos do sistema prisional. 
Com este público, a proposta é chamar 
a atenção para as oportunidades 
existentes no mercado e orientá-lo 
sobre como aproveitar isso na forma 

de um negócio. 

Ensino Superior – Para atender os 
futuros profissionais o Sebrae Roraima 
oferece uma série de produtos que 
podem ser incluídos na rotina dos 
estudantes de acordo com o interesse 
de cada Instituição de Ensino. O Sebrae 
oferece disciplinas, palestras, projetos 
de extensão e ainda a plataforma do 
Desafio Universitário. 

Para conhecer mais sobre as ações 
da Educação Empreendedora, 
basta acessar o portal do Centro 
Sebrae de Referência em Educação 
Empreendera. O endereço é: www.cer.
sebrae.com.br. Em Roraima, o contato 
pode ser feito gratuitamente pela 
central de atendimento, no telefone 
0800 570 0800.

Crianças da Rede 
Municipal de Ensino 
participando do JEPP

Presidente do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE/
RR foi homenageado pelos 
representantes do Fórum

FÓRUM ESTADUAL DAS 
MICROEMPRESAS debate 
alternativas para fortalecer 
o empreendedorismo em  
RORAIMA
Empresários, representantes de 
instituições financeiras, diretores 
do Sistema S e representantes da 
Junta Comercial do Estado estiveram 
reunidos para discutir mecanismos 
para o desenvolvimento do 
empreendedorismo no Estado durante 
a terceira edição do Fórum Estadual 
das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte de Roraima (MPE’s). 

O Fórum é um espaço para discussões 
e união de esforços entre os setores 
governamental e privado, para criação 
de propostas e ações de políticas 

públicas destinadas às microempresas 
e empresas de pequeno porte do 
Estado de Roraima.  É composto 
pela SEPLAN, exercendo função de 
Secretaria Executiva do Colegiado e 
o SEBRAE/RR, na Secretaria Técnica, 
além de órgãos da administração 
indireta estadual e federal, 
universidades, secretarias, instituições 
financeiras e entidades do Sistema S.

Neste ano, o diferencial foi a 
participação do Secretário Especial de 
Modernização da Secretaria Geral da 
Presidência da República, José Ricardo 

da Veiga. “Não vim até aqui somente 
para ministrar, mas também para ouvir 
e conhecer as ações do Estado de 
Roraima, as quais me impressionaram 
muito, pois percebo que já há números 
positivos no primeiro ano de uma nova 
gestão, o que influencia diretamente 
no desenvolvimento do empresariado, 
da economia e movimentação do 
mercado”, explicou o Secretário.

A Modernização do Estado e o 
Ambiente de Negócios, foi o tema 
da palestra da noite, que tratou 
sobre as ações mais importantes 
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que a secretaria está trabalhando 
para desenvolver o Brasil, como a 
modernização de ações, digitalização 
de serviços, racionalização de custos, 
abertura de empresas, pagamento 
de impostos, obtenção de crédito e 
assuntos afins.

Para o Presidente do Conselho 
Deliberativo do SEBRAE/RR, Jadir 
Corrêa, o Fórum é um excelente espaço 
para fortalecer o empreendedorismo.

“Este é o foco do SEBRAE/RR, fomentar 
ideias para o pequeno empresário e 
oportunizar debates que favoreçam 
o crescimento do nosso setor 
econômico. O Sebrae não poderia 
ficar de fora de um evento como este”, 
ressaltou o presidente.

Durante o evento foram 
homenageados dois empresários do 
Estado de Roraima que estão com as 
empresas ativas, ininterruptamente, 
a mais tempo na região. Um deles foi 

o presidente Jadir Corrêa e o outro, o 
empresário Célio Fonseca.

A empresa de Jadir Correa completa 
neste mês de dezembro 40 anos 
na área de ferragens e materiais de 
construção e ele revelou surpresa ao 
receber o certificado de homenagem. 
“É uma empresa familiar, não tem 
uma estrutura tão grande, hoje meus 
filhos que tomam de conta e o maior 
segredo é a persistência, pois Roraima 
é uma terra boa e próspera”, disse.

O secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento do Estado, Marcos 
Jorge de Lima, afirma que o evento 
foi um momento de integração de 
ações do Governo Federal com o 
Governo do Estado de Roraima. 
“Nosso governador é sempre alinhado 
com o Governo Federal e a palestra 
de José Ricardo Veiga trouxe detalhes 
do que está sendo feito no Brasil que 
podemos fazer aqui também”, disse.

Saiba como funciona o 
Fórum das MPE’s

O Fórum é composto por 49 instituições. 
Ele foi criado como um espaço de 
discussões, para criação de propostas 
destinadas às microempresas e 
empresas de pequeno porte de Roraima.  
A partir do funcionamento no ano 
passado, o primeiro passo foi o resgate 
de credibilidade junto às empresas e 
instituições que representa. 

Estão entre suas atribuições, assessorar, 
formular e acompanhar a execução das 
políticas governamentais de apoio e 
fomento para microempresas e empresas 
de pequeno porte; promover articulação 
e integração entre diversos órgãos 
governamentais e entidades de apoio e 
de representação da sociedade civil, que 
atuem no segmento das MPE’s, e propor 
ajustes e aperfeiçoamentos necessários 
à política de fortalecimento desse 
setor em Roraima. 

AÇÕES DO INVESTE 
TURISMO qualificam
profissionais em Roraima
O Ministério do Turismo selecionou a 
rota Monte Roraima para as atividades 
do programa Investe Turismo que 
estão sendo realizadas em Boa Vista 
e Pacaraima, consideradas cidades 
sedes para os turistas que visitam o 
Monte.

Um dos objetivos do programa 
é melhorar o atendimento e a 
experiência do turista que visita o 
Estado, afim de estimular que conheça 
outros atrativos regionais e também 
divulgue os potenciais locais para 
turismo. 

O principal foco do projeto é a oferta 
de capacitações que ajudem na 
formação de novos empreendedores 
e qualificação dos profissionais que já 
atuam no segmento. 

Conforme dados do Ministério do 
Turismo, a recepção de visitantes 
pode movimentar uma cadeia de 
até 70 atividades diferentes. Nelas 
estão incluídas as companhias de 
viagens aéreas, terrestre e fluviais, 
serviços de transporte de passageiros, 
alimentação, bares, restaurantes, 
hotéis e até cooperativas de artesanato. 

 “O Ministério do Turismo identificou 
Boa Vista e Pacaraima como locais 
bases para os turistas que chega com 
destino ao Monte Roraima. Assim, 
estamos estimulando a participação de 
microempreendedores e empresários 
que atuam no setor nessas duas 
cidades. Além de contribuir com 
a qualificação dos profissionais, o 
Investe também ajudará a consolidar 
outras opções em nosso Estado”, 

afirmou a gestora Isabel Diniz.

Exemplo disso é o trabalho que está 
sendo feito com representantes 
das Comunidades Indígenas de 
Pacaraima. Eles já estão trabalhando 
na elaboração de roteiros de visitação 
e no planejamento das visitas turísticas 
as comunidades, aproveitando 
especialmente, os turistas estrangeiros 
que seguem com destino ao Monte 
Roraima. 

Esta ação é desenvolvida em parceria 
com o Governo do Estado, por 
meio do Departamento Estadual de 
Turismo, que espera movimentar 
mais de R$ 100 milhões anualmente 
com o desenvolvimento do setor em 
Roraima. 

Dirigentes das 
instituições durante 
lançamento do programa 
em Roraima
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Colaboradores do SEBRAE/RR 
celebram a presença no Guia 
das 150 melhores empresas para 
trabalhar no BrasilSEBRAE RORAIMA

é eleita uma das 150 
MELHORES EMPRESAS para 
se trabalhar pelo TERCEIRO 
ano CONSECUTIVO

O Sebrae Roraima comemora pelo 
terceiro ano consecutivo a presença no 
Guia das 150 Melhores Empresas para 
se trabalhar, elaborado pela revista 
Você S/A. O anúncio aconteceu em São 
Paulo, e contou com a presença do 
presidente do Conselho Deliberativo 
Estadual do SEBRAE/RR, Jadir Corrêa 
e do Superintendente em exercício, 
Almir Sá.

Foram premiadas as companhias 
que se destacam em gestão de 
pessoas e bom clima organizacional. 
A pontuação geral do SEBRAE/RR foi 
87,3, ficando em 4ª lugar no ramo de 
atividade Educação. Um mérito de 

todos que formam a Instituição, de 
acordo com Sá. 

“Esse resultado representa 
o compromisso de todos os 
colaboradores do SEBRAE/RR. A 
Diretoria Executiva trabalha junto ao 
Conselho Deliberativo Estadual para 
que tenhamos um ambiente inovador, 
favorável a mudanças, nova atitude, 
com foco no desenvolvimento dos 
pequenos negócios”, comentou.

Ainda segundo Almir Sá, é importante 
valorizar mais essa conquista, pois 
trata-se de um reconhecimento do 
desempenho diário dos colaboradores. 

“Tivemos uma adesão muito positiva 
em Pacaraima, com uma participação 
até maior de público que em Boa 
Vista. Então, isso mostra que o Investe 
Turismo chegou em um momento 
bom, onde a gente vê as comunidades 
indígenas com várias iniciativas, 
porque elas também fazem parte 
dessa rota do Monte Roraima e aqui em 
Boa Vista tem muita gente chegando 
para trabalhar com o turismo. 
Essas ações de capacitação, de 
orientação vão contribuir muito para o 
desenvolvimento do destino”, afirmou 
Hélio Zanona que é turismólogo, sócio 
da Makunaíma Soluções em Turismo 
e responsável por ministrar alguns 
cursos ofertados dentro do programa. 

Outra vantagem do projeto é contribuir 
para a identificação de novas 
oportunidades de mercado. A gestora 
Isabel Dias, vivenciou a experiência 
de procurar hotéis em Pacaraima e 
verificou que não existe registro desses 
empreendimentos em redes sociais 
ou na própria internet.

“Fizemos um trabalho de busca 
mesmo, andando por todas as ruas 
da cidade e identificamos nove 
estabelecimentos trabalhando com 
a hospedagem. Todos estavam com 
a lotação esgotada e por mais que 
exista a oferta do serviço, quem está 
fora do município não consegue 
fazer contato com nenhuma dessas 
empresas porque elas não estão 
sendo divulgadas em lugar nenhum. 
Então, esses são aspectos que estamos 
tentando melhorar”, afirmou. 

Ações – O programa foi lançado em 
setembro deste ano, e prevê um 
investimento na ordem de R$ 1 milhão 
exclusivo para ações de capacitação 
de empresários e profissionais do 
setor em Roraima. Neste ano, já foram 
realizados um seminário e dois cursos 
específicos envolvendo a participação 
de mais de 120 pessoas.

“Nosso maior desafio é chegar ao 
empresário, como o Sebrae tem a 
missão de desenvolver os pequenos 
negócios eles são nosso público-alvo. 

É importante que eles aproveitem 
os conteúdos e as orientações 
que estamos ofertando dentro do 
projeto. É uma oportunidade para 
o desenvolvimento do turismo e da 
economia em nosso Estado”, disse 
Isabel.

Até 2020, serão realizadas diversas 
ações com o objetivo de preparar o 
trade turístico local para receber os 
visitantes, além de atividades com as 
comunidades indígenas, participação 
na divulgação de destinos, 
consultorias, capacitações técnicas 
para os funcionários e de governança 
para gestores públicos e empresários. 

Este ano, foram dois cursos sobre 
Informações Turísticas e Guiamento 
para Observação de Pássaros, ambos 
ministrados em Boa Vista e em 
Pacaraima. Na capital, foi incluído 
o conteúdo teórico sobre aspectos 
históricos da formação de Boa Vista 
e atrativos turísticos locais. A turma 
contemplou representantes de 
empresas de aluguel de veículos, 
agencias de turismo, guias turísticos, 
entre outros profissionais. 

Os participantes fizeram ainda um city 
tour orientado pelo Centro histórico 
da capital, visitando locais como a 
Praça Barreto Leite, Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Carmo e o Casarão da 
Família Brasil. 

“As qualificações ajudam a reduzir 
gargalos que ainda existem em 
Roraima. No curso de Informações 
Turísticas por exemplo, começamos 
a trabalhar um deles que é aquela 
reclamação dos turistas que chegam 
aqui e perguntam o que tem pra fazer 
e as pessoas que os recebem não 

sabem informar. Estamos trabalhando 
para que, além de conhecer, os 
participantes dos cursos também 
compartilhem essas informações”, 
afirmou Hélio Zanona.

Participante da turma, o arquiteto 
ambiental Pedro Fernandes acumula 
uma vasta experiência com seus 
projetos transformados em prédios 
por toda a capital. Agora, ele pretende 
trabalhar também com o turismo. 
“Essa atividade é a menina dos 
olhos e quero juntar a experiência 
que acumulo como arquiteto, o 
conhecimento que tenho da cidade, 
sua arquitetura e história, com a 
recepção ao turista”, afirmou.

Planejamento – O Sebrae Roraima 
está reunindo os parceiros para definir 
o calendário de ações para o ano que 
vem. Além disso, há a expectativa de 
prorrogação do prazo de vigência, 
permitindo ampliar o alcance das 
capacitações realizadas.

“O final de ano é um período mais 
intenso para os empresários do setor 
do turismo. Por isso, vamos nos 
dedicar ao planejamento das ações, 
conversando com as prefeituras 
envolvidas e demais colaboradores 
para definir esse novo cronograma 
de forma a envolver o maior número 
de empresários e empreendedores”, 
afirmou Izabel.

Saiba mais – O Ministério do Turismo 
selecionou 30 rotas turísticas 
estratégicas no Brasil para aplicar 
as ações do Investe Turismo. O 
trabalho está sendo realizado em 
158 municípios de todos os Estados 
brasileiros, com aporte financeiro de 
R$ 200 milhões. As ações contemplam 
desde o fortalecimento da governança, 
com a organização de uma agenda 
estratégica entre setor público e 
privado; melhoria dos serviços e 
atrativos turísticos, com foco especial 
nas micro e pequenas empresas; 
marketing e apoio à comercialização; 
participação em eventos e atração de 
investimentos.



“Meu sonho desde quando cursava a faculdade de 
administração era fazer parte da equipe SEBRAE. 
Conheci o SEBRAE por meio de uma feira realizada 
na época. Foi amor à primeira vista. E para realizar o 
sonho, fiz o seletivo 3 vezes, até conseguir minha vaga.

É uma grande satisfação pessoal e profissional, saber 
que eu não errei no momento em que optei por abrir 
mão de 12 anos de serviço público, para encarar um 
novo desafio, iniciar uma nova trajetória profissional 
em uma entidade privada. 

Cheguei ao SEBRAE/RR em dezembro de 2013, após 
aprovação e convocação do seletivo desse mesmo 
ano. Para a função de analista técnica da área de 
controle interno. Aqui encontrei um ambiente cheio 
de informações, novos conhecimentos e espaço 

“Comecei como estagiário na área de Estudos e Pesquisas 
e, após um ano, fui efetivado no setor de Tecnologia da 
Informação, onde desenvolvo minhas atividades até hoje. 
São 18 anos escrevendo a minha história no SEBRAE/RR.

Trabalhar no Sebrae, para mim, é uma satisfação muito 
grande. Não é à toa que o SEBRAE/RR está dentre as 150 
melhores empresas para se trabalhar em todo o Brasil. Cer-
tamente temos desafios, como qualquer outra empresa, 
mas em contrapartida, vejo na direção e nos demais colab-
oradores a vontade de fazer sempre o melhor e da melhor 
forma. Eu sinto orgulho em dizer que faço parte desse time. 

“Minha história com o SEBRAE começou aos 18 anos de 
idade quando eu tinha acabado de concluir o ensino 
médio. Eu estive no prédio e me interessei por um curso de 
“Atendimento ao Público”, só que na época eu não consegui 
fazer. Já na faculdade, eu iniciei o curso de administração 
e tomei conhecimento de um estágio no SEBRAE. Mesmo 
tendo um outro estágio, eu deixei e fui iniciar minha carreira. 

Com o programa de estágio, ganhei destaque e fui 
contratado por uma empresa terceirizada que prestava 
serviços ao SEBRAE/RR, onde permaneci por 2 anos. E logo 
veio o seletivo, e já se soma mais de 18 anos de instituição.

Eu tenho o maior orgulho de trabalhar no SEBRAE, 
exercendo a minha função. Já passei por vários setores 
da instituição, principalmente, na área administrativa. 
Fazer parte de uma empresa que valoriza o trabalho do 
colaborador é gratificante e também estimulante para que 
eu continue desempenhando o meu trabalho. Eu gosto 
muito do que faço.

Já tive muitas oportunidades dentro do SEBRAE e sou grato 
por todas. Por isso que hoje eu afirmo, que ainda tenho 
muito a oferecer a essa Instituição, que tanto contribui para 
o crescimento dos que sonham em empreender, e contam 
com a nossa ajuda e apoio”.

“Mineira, Administradora e recém-casada cheguei em Boa 
Vista/RR! Confesso que bem perdida dos meus próximos 
passos, já que eu me via longe da minha família, recém-
formada e louca para trabalhar. O desafio não foi fácil, 
comecei a estudar para concursos e os resultados! 

Como tudo acontece em seu tempo, depois de 3 anos 
surgiu uma luz no fim túnel que foi o seletivo do SEBRAE/RR 
e assim foi plantado em mim uma esperança em continuar 
na cidade, porque foi no ano em que eu já estava decidida 
em voltar para minha cidade, tendo em vista que aqui não 
tinha muitas oportunidades em minha área de formação. 

Estou há 6 anos fazendo parte da família SEBRAE/RR e hoje 
o meu principal desafio são: priorizar ideias inovadoras 
para execução do trabalho diário se tornar cada vez mais 
prazeroso de ser realizado.

Trabalhar no SEBRAE é inspirador, porque é uma empresa 
que é referência de sucesso no mercado. Um exemplo a ser 
seguido, seja pela gestão ou pelo modelo de negócio. 

Minha principal motivação em trabalhar no SEBRAE é 
porque eu acredito que os valores que esta empresa possui 
fazem muito sentido para mim. É muito importante estar em 
uma organização que tem como missão o desenvolvimento 
dos pequenos negócios e um valor tão grandioso quanto 
a valorização humana. Fazer parte de uma empresa 
consolidada que possui esta missão e este valor é realmente 
muito motivador”.

Para os colaboradores que formam a Instituição, 
estar entre as 150 melhores empresas do País para 
se trabalhar, gera mais motivação para entregar 
resultados e continuar fazendo o melhor pelos 
pequenos negócios de Roraima.

para agregar todo o conhecimento adquirido com 
experiências anteriores. Dessa forma, agregando 
novos conhecimentos e compartilhando experiências. 

Trabalhar no SEBRAE/RR, é ter a certeza de estar sempre 
em constante aprendizado técnico, comportamental 
e ciente que a cada dia temos que ser sempre, 
melhores que ontem. E, é, essa forma dinâmica e 
flexível de trabalhar, que me motiva está aqui todos 
os dias, além de todos os benefícios que a instituição 
e o nome SEBRAE/RR agregado ao nosso sobrenome 
proporciona, é claro! 

A certeza de estarmos sempre em renovação, nunca 
presos a rotinas administrativas cansativas e a cada dia 
uma novidade, a cada dia uma forma diferenciada de 
resolver as situações, a valorização e o reconhecimento 
profissional, formam um conjunto de sucesso para que 
todo o grupo SEBRAE/RR alcance as metas da entidade. 

Tenho muito orgulho em fazer parte e falar para os 
quatro cantos do mundo que hoje sou SEBRAE/RR!”
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“Temos muitos motivos para 
comemorar, e o principal deles é o 
trabalho da nossa equipe, que busca 
resultados com comprometimento, 
respeito e satisfação, diariamente. É 
um orgulho para todos nós”, destacou.

Para a gerente da Unidade de Gestão 
de Pessoas do SEBRAE/RR, Nádia 
Jaciara, o resultado demonstra que a 
instituição trabalha com um modelo 
de excelência em gestão, que tem 
como premissa buscar a qualidade 
em tudo que faz, e reconhece que seus 
colaboradores são seus maiores bens.

“Esse resultado é fruto de um trabalho 

a longo prazo realizado por uma 
equipe de alta performance, onde 
temos nossos dirigentes atentos as 
necessidades dos colaboradores 
com foco no negócio do SEBRAE/
RR e os colaboradores motivados 
para entregar os melhores resultados 
institucionais, pois temos uma nobre 
missão de apoiar o sonho de muitos 
brasileiros, que é ter e manter o seu 
pequeno negócio”, explicou a gerente.

A PESQUISA - A pesquisa é elaborada 
pela equipe do periódico, em 
parceria com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA). A edição deste ano 
teve participação de 500 empresas, 

que se inscreveram voluntariamente 
para uma minuciosa análise. 

Mais de 250 mil colaboradores 
responderam à pesquisa, passando 
por 87 cidades, nas cinco regiões do 
país. 

A pesquisa avalia Índices como 
Qualidade do Ambiente de Trabalho 
e Qualidade de Gestão de Pessoas. 
Também são observados itens como 
comprometimento organizacional, 
confiança, desenvolvimento, justiça 
organizacional, participação, 
satisfação com a liderança e com o 
trabalho.

ORGULHO EM FAZER PARTE DA EQUIPE SEBRAE/RR

Nicson Tertuliano (Analista 
da Unidade de Tecnologia da 
Informação e Comunicação)

Marcelle Karine Reis 
Pereira (Analista 
da Unidade de 
Administração e 
Finanças)

Ana Carolina Lucena 
Machado (Analista da 
Unidade de Gestão 
Estratégica)

Ulisses Nogueira 
(Assistente da Unidade de 
Administração e Finanças)
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Estratégico
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Com o objetivo de 
contribuir para o 
melhoramento genético 
do rebanho de Roraima, 
difundir experiências 
e profissionalizar as 
propriedades rurais que 
atuam com gado de leite 
e corte, o SEBRAE/RR 
promoveu uma missão 
técnica ao Paraná para os 
produtores que fazem parte 
do projeto de Bovinocultura. 
Durante a missão 
os produtores rurais 
conheceram o Centro de 
Biotecnologia de Ponta 
Grossa que atua na produção 
de sêmen e embriões in 
vitro de bovinos, bubalinos, 
ovinos e caprinos, além de 
fazendas especializadas 
na produção de leite para 
grandes indústrias.
Segundo Ricardo Belém, 
gestor do projeto de 
Bovinocultura da instituição, 
a finalidade da missão 
foi alcançada, tendo em 

vista que os produtores 
tiveram conhecimento 
sobre todo o processo de 
melhoramento genético por 
meio de uma parceria com 
o Centro de Biotecnologia 
da Reprodução Animal de 
Ponta Grossa do CESCAGE. 
“Além de conhecer novas 
estruturas e tecnologias, 
os produtores tiveram a 
oportunidade de fechar 
negócios com o CESCAGE 
para implantação 
de embriões de alta 
linhagem que melhorará 
a genética do rebanho 
em Roraima, tornando 
esses empreendimentos 
rurais mais competitivos”, 
acrescentou Belém.  
O projeto de Bovinocultura 
tem como objetivo levar 
inovação para dentro da 
propriedade rural e com isso 
melhorar a rentabilidade 
do produtor, diminuindo o 
custo e tornando o negócio 
rural autossustentável. 
Segundo Ricardo Belém para 
melhorar a rentabilidade é 
preciso investir no ganho de 

PRODUTORES do PROJETO 
de Bovinocultura firmam parceria para 
melhoramento genético durante missão 
técnica ao Paraná

Produtores rurais durante visita 
técnica ao Centro de Biotecnologia 
de Ponta Grossa

peso dos animais por meio 
do melhoramento genético 
e do equilíbrio nutricional. 
Para o advogado Diego Pauli, 
que possui uma propriedade 
na região de Mucajaí, 
participante do projeto, a 
missão foi uma das melhores 
ações já organizadas pelo 
SEBRAE/RR.
Para ele, a atividade 
que mais contribui para 
o desenvolvimento da 
pecuária é a agricultura 
por meio da integração 
das atividades, e isso foi 
constatado nas missões, 
além da oportunidade de 
fazer negócios, a exemplo 
da possível parceria que será 
firmada com o CESCAGE 
para transferência de 
embrião. 
“Na minha percepção, 
as missões técnicas, 
são uma das melhores 
ações do projeto, porque 
possibilitam aprendizado, 
troca de experiências e bons 
negócios”, disse Diego Pauli. 
Elias Nunes de Souza, que há 
20 anos trabalha com gado 

de leite na região do Cantá 
e comercializa cerca de 500 
litros por dia para um laticínio 
do município, aproveitou a 
missão para firmar parceria, 
pois pretende ter um plantel 
de alta qualidade em sua 
propriedade.
“Há quatro anos participo 
do projeto do SEBRAE/RR e 
considero muito importante 
participar da missão 
técnica, pois em Roraima 
está nascendo tudo e nesse 
cenário quem investir vai 
ter resultado,” explicou Elias 
Nunes.
Já para o produtor rural 
Antonio Leal, o SEBRAE/RR é 
um parceiro fundamental do 
seu empreendimento rural.
“Se não fosse o SEBRAE/
RR eu nem estaria mais 
investindo nessa área. Tudo 
que eu aprendi foi por meio 
dos projetos da instituição, 
inclusive orientação para 
ter acesso a crédito. Hoje 
só dependo do selo de leite 
artesanal para decolar com 
os negócios,” afirmou seu 
Leal.
As visitas às propriedades 
rurais foram conduzidas 
pelo médico veterinário do 
CESCAGE, Carlos Grimm, 
que acredita que Roraima 
despontará e será referência 
na pecuária no extremo 
norte. 
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LIDERANÇA 4.0:
um novo modelo de negócio 
feito de pessoas para pessoas

Você já ouviu falar em empresa 4.0? 
Esse é um termo criado para falar 
sobre os comportamentos de líderes 
na rápida evolução tecnológica que 
temos vivido. Essa denominação se 
dá por estarmos passando pela 4ª 
revolução industrial. Uma revolução 
que é focada no bem-estar das 
pessoas, na sociedade e no meio 
ambiente. Esse modelo de liderança 
já está presente em várias empresas 
e veio para ficar, sendo imprescindível 
para um empreendimento próspero 
e de sucesso se adaptar a ele. Um 
modelo pensado não só para o cliente, 
mas também para os colaboradores.

Parece tão óbvio a importância do ser 
humano no processo de liderança, 
mas tornou-se fundamental, depois 
que o modelo puramente institucional 
de empresas mudou onde o papel das 
pessoas era apenas executar o que 
estava escrito e o que era determinado. 
Esse modelo já ficou no passado! 
Atualmente as pessoas se tornaram o 
centro dos negócios. 

Muito se engana quem considera 
que a tecnologia tem afastado o 
ser humano da administração. Na 
Liderança 4.0 ele é complementado 
com essas ferramentas. O professor 
universitário e consultor do SEBRAE 
Roraima, Weber Negreiros, explica 
que essa modernização se dá pela 
“era digital” vivida atualmente. 
“Saímos desse modelo ultrapassado 
e passamos ao modelo do indivíduo 
conectado, onde a parasitariedade 
do modelo anterior foi substituída 
pelo dinamismo de um sistema vivo. 
Agora temos ambientes complexos, 
fora de controle, imprevisíveis, rápidos 
e instáveis, ou seja, algo que somente 

pessoas antenadas com os cenários 
mundiais poderão se adaptar.”

É importante, para entender a liderança 
4.0, conhecer as etapas anteriores: na 
liderança 1.0 o principal foco eram 
os sistemas de produção; o líder 2.0 
se importava mais com a qualidade, 
desempenho do seu negócio e de sua 
oferta; a liderança 3.0 se tratava do 
empresário buscando oportunidade. 
Essa era surgiu junto com a internet 
e os empreendedores buscavam 
novas tecnologias e oportunidades 
negócios; já a liderança 4.0 trata de 
uma comunicação mais ampla e 
assertiva, onde o gestor se torna mais 
próximo do colaborador.

Weber exemplifica a diferença entre 
os modelos. “No modelo antigo 
e estático a empresa funcionava 
feito uma engrenagem, isolada do 
ambiente, onde o empregado era uma 
peça da engrenagem. Na medida em 
que o ambiente foi ficando mais veloz, 
novidade a toda hora, mudou aquele 
estilo de conservar para a necessidade 
de adaptar-se”, complementou o 
professor. “Saímos das empresas 
máquinas, onde pessoas repetem sem 
pensar para as empresas sistema vivo, 
em que aprendem e evoluem sem 
parar”, finalizou. 

Na Liderança 4.0 as empresas 
buscam dar maior autonomia a seus 
colaboradores para que estes se 
sintam e sejam parte fundamental 
do processo de desenvolvimento e 
produção da organização, pois os 
consumidores buscam cada vez mais 
novas experiências e desenvolvimento 
de inovações. Devido a estas 
mudanças e a necessidade de atrair 

e desenvolver estes dois ângulos, as 
lideranças devem atuar cada vez mais 
no nível estratégico.

As empresas precisam adotar essa 
prática e se preparar para adaptar as 
habilidades de outras etapas para 
somar com as características desse 
novo modelo. Saber delegar e inspirar 
pessoas, ter uma boa comunicação e 
confiança são qualidades necessárias 
para uma substituição do termo 
“chefe” para líder e  equipe 4.0.

O professor explicou também a 
importância da valorização do 
colaborador nesse novo modelo, 
“há muito tempo o termo ‘recurso 
humano’ vem sendo questionado, 
pois as pessoas não podem ser 
comparadas a recursos móveis ou 
imóveis. As pessoas jamais devem 
ser comparadas com mesas, cadeiras, 

armários ou qualquer outro recurso 
que deprecie a imagem do ser 
humano. ”

O portal administradores.com listou 
algumas características necessárias 
para um Líder 4.0:

1. Saber lidar com as diferenças: 
compreender a diversidade existente, 
as culturas e habilidades interpessoais;

2. Agilidade de Aprendizagem e 
Compreensão: habilidade de se 
atualizar rapidamente, mensurando 
experiências conhecimentos obtidos 
no passado para soluções no presente 
e futuro;

3. Inteligência Emocional: a 
capacidade de conhecer e saber 
lidar com suas próprias emoções, 
compreender e saber se relacionar 

com os outros;

4. Decisões Rápidas: compreender 
o próprio negócio, saber tomar 
decisões complexas de forma 
racional, capacidade para responder 
às mudanças encontrando 
oportunidades em ambientes de 
incerteza;

5. Focado em Resultados: saber 
conciliar a geração de resultados 
com formação de pessoas, mantendo 
aumento de desempenho;

6. Focado nas Pessoas: compreender 
como manter equipes engajadas, reter 
e desenvolver talentos, saber motivar, 
desafiar e proporcionar contribuição 
criativa e proatividade;

7. Habilidades pessoais: 
saber ouvir e se comunicar, ser 
flexível e compreender suas 
limitações e oportunidades de 
autodesenvolvimento;

8. Gerenciamento de conflitos: 
os problemas são compreendidos 
como necessidade de melhoria 
e aprendizados, contribuindo 
para maior envolvimento das 
equipes e compreendendo que a 
responsabilidade da empresa está em 
primeiro plano. Aprendem a utilizar 
os feedbacks de forma constante e 
positiva;

9. Inovação: São incentivadas as 
habilidades individuais para que exista 
maior criatividade e identificação de 
oportunidades, com aprendizados 
constantes;

10. Menos hierarquia, mais 
colaboração: A liderança 4.0 
deve conhecer as habilidades e 
competências profissionais das 
equipes para garantir que todas 
as suas habilidades sejam usadas. 
O sucesso, em suma, é alcançado 
quando todas as pessoas formam 
uma rede de colaboração onde elas 
investem seu conhecimento;

11. Transparência e conhecimento 
para gerar valor: O novo perfil de 
liderança 4.0 cria ambientes em que 
a troca de informações é favorecida 
para criar comportamentos proativos. 
No mundo digital, a informação não é 
mais um poder reservado para poucos, 
mas o conhecimento é distribuído 
para obter valor;

12. Avaliação contínua: As avaliações 
de desempenho evoluíram para o 
feedback, ou seja, a troca constante 
de feedback e opiniões para aprender 
com os erros e antecipar futuros 
conflitos;

13. Gerenciamento de mudanças: 
Na era digital, as organizações 
estão em constante transformação. 
A liderança 4.0 deve ser capaz de 
gerenciar as mudanças profundas a 
qualquer momento;

14. Conhecimento do mercado e do 
setor: Para antecipar qualquer desafio, 
não há nada mais importante do que 
saber permanentemente como o setor 
em que estamos está se movendo, 
quais soluções inovadoras são 
apresentadas e o que a concorrência 
está fazendo. Só então a liderança 4.0 
estará pronta para qualquer desafio.

As empresas devem preparar os seus 
gestores para o modelo 4.0. A formação 
dessa liderança precisa ser organizada 
de acordo com as novas habilidades, 

e aumentou o acesso mais humanas 
e comunicativas, além de reestruturar 
equipes e analisar o desempenho, 
promovendo trabalhos e incentivando 
a equipe de maneira desafiadora para 
que possa utilizar ao máximo o seu 
potencial. 

Por fim é importante salientar que 
nenhuma revolução tecnológica irá 
eliminar ou minimizar a importância 
do ser humano no contexto das 
mudanças mundiais. A tecnologia é 
uma ferramenta e o ser humano será o 
seu eterno criador e utilizador.
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muitos empreendedores e entender 
um pouco mais sobre como conquistar 
o seu público, o Boletim Estratégico 
do SEBRAE Roraima conversou com 
o Empreendedor e Consultor de 
Marketing, John David.

1. Qual seria o perfil desse novo 
consumidor?

Em geral hoje eu vejo que a sociedade 
tem muito conhecimento, as pessoas 
estão mais apressadas e atarefadas, 
não querem perder tempo, por isso 
elas têm certeza quando estão fazendo 
uma boa compra, pesquisam e 
procuram muito, para não correr riscos 
de comprar algo ruim, ou de fazer uma 
coisa que não vai dar resultado. As 
pessoas mudaram muito, conforme a 
sociedade muda, o consumidor muda. 
O consumidor de hoje em dia, está 
acostumado a comprar no cartão de 
crédito, no cartão de débito, ele está 
acostumado à antes de ir a um local, 
procurar nas redes sociais, como por 
exemplo, o Instagram. Hoje é tudo 
muito transparente, se alguém falar 
mal ou elogiar a sua loja, várias pessoas 
sabem imediatamente. O consumidor 
hoje é muito mais antenado, ele tem 
muito mais interesse no que acontece. 

2. Qual é a maior diferença entre 
um público mais tradicional e esse 
público conectado?

Antigamente para você conversar com 
a empresa era muito difícil, e para a 
empresa conversar com o consumidor 
tinha que pagar publicidade em TV, 
rádio, colocar outdoors e, isso, custava 
caro. 

Hoje com a internet se tornou mais 
barato e muito mais fácil. O cliente 
consegue conversar com uma 
empresa mandando uma mensagem 
na rede social e a empresa responde 
em minutos. Hoje a mudança é tanta, 
que eu consigo entrar no carro de um 
desconhecido e pago a corrida no 
cartão de crédito para ele! Eu consigo 
tirar todas as dúvidas sem sair de casa, 
comprar online e receber na minha 

casa ou receber no meu trabalho. 

3. Na era digital o comércio 
tradicional está ameaçado?

Sim, porque hoje a concorrência 
não é mais somente por localização 
geográfica. Então existem os 4 P’s 
(Preço, Praça, Produto e Promoção), 
a praça era “estou em um bom ponto 
por isso eu vou vender mais.” Hoje 
não é mais verdade porque eu posso 
estar dentro de uma loja e procurar o 
preço do produto que essa loja está 
ofertando na internet. Por exemplo, 
posso ir em sites de vendas e ver se o 
produto no site está mais barato que 
na loja onde estou e eu posso comprar 
pelo site. 

Às vezes o consumidor está com 
preguiça de sair de casa ou passar o 
dia ocupado e só tem tempo a noite ou 
de madrugada quando ele consegue 
pesquisar na internet e encontrar um 
produto bom podendo comprar a 
qualquer hora. O comércio local fecha 
às 18h ou no caso dos shoppings, fecha 
às 22h, na internet eu posso comprar 
meia-noite, 1h ou 2h da manhã. São 
essas situações que acabam atingindo 
negativamente o comércio local.

Então o comércio local se afeta 
muito por causa da internet, por essa 
liberdade geográfica, liberdade de 

tempo do cliente e até mesmo custos 
são muito diferentes. Se compararmos 
o aluguel de uma loja vai custar 
aproximadamente uns 5 mil reais para 
o empresário. Com a internet ele vai 
usar um site e vai pagar uns 30 reais 
por mês. Então com certeza assim 
os empreendimentos locais estão 
ameaçados pelo comodismo e pelo 
custo benefício para o empresário. 

4. Além do comodismo no momento 
da compra, qual seriam outros 
benefícios na escolha pela compra 
digital?

A grande vantagem é o poder de 
comprar na hora que eu quero, 
certo? E no comércio local eu não 
consigo fazer isso. Na internet, apesar 
de ter um acesso maior e completo 
a informações do produto, tem 
uma cartilha de consulta de preço 
no site e em anúncios gerados de 

Com o passar dos anos o universo 
da comunicação e das mídias tem 
passado por grandes transformações. 
A internet abriu as portas para uma 
nova realidade da informação de 
uma maneira nunca vista. Antes as 
pessoas eram meras espectadoras das 
informações divulgadas pelos meios 
de comunicação. 

Hoje esse cenário mudou e a cada dia 
que passa as pessoas conectadas fazem 
parte dos meios de comunicação, dão 
opiniões e criam o próprio conteúdo. 
Essa mudança atingiu o mundo dos 
negócios, fazendo o consumidor 
passar por uma evolução em que 
ele deixou de ser apenas espectador 
e se tornou ativo no mundo digital, 
passando a ter mais autonomia no 
momento da compra.

Antes quem se preocupava apenas 
com o preço, agora se preocupa com 
todo o processo de compra e com a 
qualidade do serviço. Novas empresas 
conectadas estão tomando o espaço 
de empresas que tem um meio de 
produção mais tradicional. Tais 
empresas estão buscando formas de 
inovação para trazer ao cliente uma 
experiência de compra diferenciada.

O consumidor está mais conectado 
e com tanta informação disponível 
na internet e em redes sociais, ele já 
sabe o que quer e onde encontrar o 
que deseja. Esse perfil se caracteriza 
pelo imediatismo e pela busca por 
soluções rápidas para suas vontades. 
O grande desafio do empreendedor 
é se adequar a esse consumidor, já 
que nesse cenário é ele quem tem 
influência sobre as empresas. Na 
maioria dos casos esse perfil está em 
busca não apenas de um serviço ou 
produto, mas da experiência completa 
e está disposto, inclusive, a pagar mais 

caro por isso.

Nesse caso, além dos clientes terem 
maior acesso a informação, já não são 
eles que vão às empresas em busca de 
solução, mas as empresas precisam 
estar 100% atentas a necessidade do 
seu cliente e, com as redes sociais e 
ferramentas de buscas tão aguçados 
que existem hoje, oferecer a solução 
para o cliente antes mesmo que ele 
saiba que tem um problema. Os clientes 
não só passaram a tomar as decisões e 
iniciativas em buscar, mas em interagir, 
curtir, comentar, compartilhar dados, 
informações e experiências com 
produtos e empresas. 

Um grande exemplo de venda de 
experiências é a Apple. A empresa está 
pelo 7º ano consecutivo em primeiro 
lugar no ranking das marcas mais 
valiosas do mundo, seguida de outras 
empresas do ramo tecnológico, como 
Google e Microsoft. Essa pesquisa é 
realizada anualmente pela empresa 
de consultoria Interbrand. A gigante 
fundada por Steve Jobs vende muito 
mais que um IPhone, vende um estilo 
de vida, um serviço e atendimento de 
excelência e experiências exclusivas 
para seus usuários.

Um dos maiores canais de contato 
direto entre o consumidor e a empresa, 
são as redes sociais. Atualmente, mais 
de 45% da população brasileira é 
usuária de alguma das redes. O novo 
consumidor é exigente e imediatista, 
e a grande maioria das empresas tem 
buscado no Instagram ou Facebook, 
a solução para alcançar o cliente. 
Interações instantâneas e respostas 
rápidas têm conquistado e fidelizado o 
consumidor.

Para conhecer melhor sobre esse 
público que ainda é novidade para 

O NOVO CONSUMIDOR: 
conectados e em rede
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outras empresas, tem a vantagem 
do horário de compra. Eu não posso 
simplesmente ir em uma loja local e 
comprar um iPhone às 3h da manhã. 
Então a grande vantagem é essa. 

Existe a vantagem no comércio 
local, porque eu posso ir no local 
experimentar, sentir o tecido, verificar 
se aquilo é bom, eu posso tirar todas 
as dúvidas com o vendedor. Então, 
considerando isso, existe vantagens 
em um negócio local, porque eu sano 
todas as minhas dúvidas e estou apto 
para comprar imediatamente no 
comércio local o que na internet eu já 
não consigo fazer. 

5. Esse perfil é um perfil bastante 
exigente por se tratar de quem “dá 
as cartas”, qual seria a estratégia 
para conquistar esse público?

O que o empreendedor pode fazer é 
utilizar o online para atrair as pessoas 
para sua loja. A estratégia é dar todos 
os recursos que qualquer outra loja 
online oferece, utilizando estratégia 
online, seja de mostrar o produto, 
mostrar o benefício, tirar as dúvidas, 
fazer teste, mostrar prós e contras e 
tirar todas as dúvidas que o cliente 
possa ter, só que na hora de comprar 
o empreendedor convida o cliente a vir 
a loja.

6. Quais as dicas para o 
empreendedor chegar e se manter 
presente ambiente online e offline?

É usar estratégias online para o 
comércio local. Uma dica também é 
se a loja tiver um preço equivalente, 
poder divulgar em redes sociais 
ou onde estiver o seu cliente como 
“preço de internet”, oferecer desconto 
progressivo, de repente, um cartão 

fidelidade, entregar um outro produto 
ou poder oferecer, quem sabe, em um 
comércio local a entrega grátis para o 
cliente. Ele solicita o produto online e 
a loja entrega onde ele estiver. Essas 
estratégias já são realidade para muitos 
empreendimentos, por exemplo, eu 
quero comprar uma capa de celular 
ou um cabo de telefone, eu vejo lá no 
Instagram da empresa ou na página 
do Facebook, tiro todas as dúvidas, 
concordo com o preço e a empresa 
entrega em uma ou duas horas. O 
empreendimento ainda possui uma 
loja física, mas me atualiza também na 
rede social, sendo assim híbrido.

7. Qual a importância do empresário 
de loja física se adaptar para o 
online também?

O empresário não pode parar no “ 
vou ficar só no local e nunca vou para 
internet” ou “nunca vou fazer nada 
online”. É necessário entender que 
o consumidor evoluiu e a empresa 
tem que evoluir. Não adianta ter uma 
empresa no século 21, com atitudes de 
século 19. Se meu consumidor compra 
com cartão de crédito, eu vou oferecer 
uma forma que facilite a compra 
online dele. Se o meu consumidor está 
no Facebook ou no Instagram, meu 
empreendimento precisa estar onde 
ele estiver. Aí eu tenho que oferecer 
mais vantagens para ele no sentido 
de entrega mais rápida, quem sabe 
compra em cartão de crédito que já é 
bem comum, oferecer desconto para 
pagamento à vista, oferecer troca 
na loja, oferecer garantia estendida, 
fazer um clube de desconto. Então as 
estratégias são várias. 

8. Onde as empresas roraimenses 
precisam estar para alcançar esse 
público?

Nas redes sociais e no Google, porque 
existem empresas que não servem 
para as redes sociais. Então a empresa 
tem que estar onde o público dela 
estar. Se o produto é uma pesquisa 
mais para Google, então tem que estar 
no Google. Ela precisa ter um site, ter 
um blog ou ter um canal no YouTube. 
Se o seu produto tem um público mais 
para Facebook, Instagram, ou outras 
redes sociais, você tem que estar lá. Se 
o cliente está na feira, você tem que ir 
lá. O comércio se desenvolve dentro 
dessa “oferta e demanda”. As pessoas 
procuram, a gente oferta, mas não 
adianta ofertar, se não tem ninguém 
procurando.

9. Quais as mídias online que se 
encaixariam em cada segmento?

Então, a exemplo principalmente, de 
quem é da área da saúde, quem vende 
carro, quem vende produtos caros, se 
o seu cliente quer comprar um carro, 
ele não vai procurar no Facebook 
ou YouTube “qual o melhor carro 
para comprar com 20 mil reais? ”, vai 
procurar no Google e depois o Google 
vai indicar para ele o YouTube.

Se o teu produto é um produto que 
é mais “simples” e precisa ser mais 
mostrado e detalhado, do segmento 
de moda de segmentos semelhantes, 
é importante estar presente no 
Facebook, no Instagram e no 
WhatsApp. A loja pode contratar um 
Digital Influencer e, provavelmente, 
trabalhar com entregas gratuitas ou 
alguma coisa semelhante. Claro que é 
imprescindível investir em estratégias, 
porque não é só contratar Digital 
Influencers, ou só fazer postagens, pois 
isso é só o básico. É necessário investir 
também em Marketing Digital para ter 
uma boa estratégia de conteúdo. 

SEBRAE RORAIMA
no mundo digital

Para alcançar e aumentar a acessibilidade para o empreendedor, o SEBRAE Roraima também entrou em um ritmo digital 
diferente nos últimos tempos. Além da presença no Facebook (Sebrae Roraima) e no Instagram (@sebraeroraima), a 
instituição também lançou um modelo e-commerce para que o público possa realizar inscrições online em cursos, oficinas 
ou palestras através do Portal da instituição.

O principal objetivo é garantir mais um canal de acesso aos produtos do SEBRAE Roraima. A motivação para que esse 
modelo de negócio fosse adotado pela instituição é facilitar a acessibilidade para o cliente e auxiliar em processos internos 
para as inscrições dos eventos.  Com a loja online, o empresário faz um cadastro simples, a auto inscrição virtualmente, 
pagando com cartão de débito ou crédito e recebe um QRCode para apresentar no credenciamento dos eventos. 

Para realizar inscrições e conhecer o E-commerce do SEBRAE Roraima, basta acessar o portal do SEBRAE Roraima e clicar 
em no botão ‘Cursos e Eventos’, criar a conta com informações básicas, como CNPJ/CPF, endereço e e-mail. Este último é 
muito importante, pois toda a comunicação com o cliente é feita via e-mail. 
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AS VENDAS de fim de ano 
e a geração de EMPREGOS 
TEMPORÁRIOS

Fabiano Guerra, gerente do shopping 
localizado na Zona Norte de Boa Vista, 
explicou.

“Para os Lojistas é bom porque ele 
pode conhecer outros profissionais 
e em muitos casos são contratados, 
conforme a performance deles nas 
lojas. Então é bom que ele tem 
possibilidade de conhecer novos 
funcionários. Para o cliente também é 
bom, porque influencia na qualidade 
do atendimento”, comentou Fabiano.

De acordo com estudo da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo de Roraima (Fecomércio-RR), 
devem ser criadas aproximadamente 
150 vagas temporárias para o Natal, 
o que representa um crescimento de 
19% na comparação com o mesmo 
período do ano passado. O Natal 
deste ano deverá movimentar R$ 56,7 
milhões em Roraima, crescendo 5,6% 
em relação a 2018. 

“O cenário econômico está mais 
favorável este ano, com aumento no 
número de empregos formais e redução 
do endividamento das famílias, que 
apontam como os principais fatores 
para este crescimento em 2019”, disse 
o presidente da Fecomércio, Ademir 
dos Santos.

Quando chega o mês de dezembro, 
algumas pessoas decoram a casa 
para o Natal, outras já pensam nos 
presentes e viagens de férias. E nessa 
mesma época, pessoas que estão fora 
do mercado de trabalho, preparam o 
currículo e buscam uma oportunidade 
para garantir renda, por meio de 
empregos temporários.

O trabalho temporário é extremamente 
válido tanto para o empregador, 
quanto para o funcionário. Quando 
a empresa abre vagas temporárias, 
surge a oportunidade dos gestores 
verificarem a qualificação dos 
funcionários que ficarão por um 
tempo determinado, desempenhando 
suas funções, e que poderão ser 
aproveitados como efetivos. É o que 
destaca o empresário, Clóvis Ioris, que 
afirma que o funcionário temporário 
é necessário, e que em alguns casos, 
pode ocorrer a contratação efetiva.

 “É uma oportunidade de emprego. 
Se o funcionário mostrar um bom 
desempenho, pode ter uma chance 
depois do fim do contrato. Isso já 
ocorreu na empresa”, completou.

Segundo aponta a previsão da 
Associação Brasileira do Trabalho 
Temporário – Asserttem, o número 
de vagas temporárias abertas para 
atender as demandas das festas de 
final de ano, como Natal e Ano Novo, 
deve crescer 13,86%, em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado.

Para atender à demanda de final 
de ano, os últimos meses trazem 
muitas oportunidades temporárias e 
esporádicas de trabalho abertas pelos 

setores de comércio e serviços, e são 
uma forma de os desempregados 
voltarem ao mercado de trabalho.

Ana Lídia é técnica em administração. 
Ela revende produtos de revistas 
ao longo do ano, mas de outubro a 
dezembro, ela se torna vendedora em 
uma loja de brinquedos. Pelo segundo 
ano consecutivo, ela garantiu sua vaga 
em um dos empregos temporários.

“No ano passado eu comecei a 
trabalhar no período do dia das 
crianças. Depois veio a Black Friday e 
Natal. Eu me esforcei ao máximo para 
garantir uma boa comissão. Ofereci o 
melhor atendimento. E esse ano, eu 
voltei com força total. Eu faço o melhor, 
mesmo sendo temporário, pois sei 
que quando surgir uma oportunidade, 
meu nome está na lista de espera”, 
finalizou.

A demanda por contratações 
temporárias sempre aumenta nesta 
época do ano, impulsionada pelo 
aquecimento das vendas. O objetivo 
é oferecer ao cliente o produto, preço 
e o melhor atendimento, foi o que 
comentou Marcos Sodré, gerente 
de um dos shoppings de Boa Vista, 
localizado na Zona Leste da capital. 

“Conversando com nossos lojistas, 
o número de postos de trabalho 
aumenta em cerca de 20% para 
atender as demandas do período, 
demonstrando o quanto podemos 
contribuir com a geração de emprego, 
desenvolvimento econômico local e 
um bom atendimento”, disse.

Em alguns casos, a empresa abre vagas 
temporárias que se tornam efetivas. 

Os funcionários “temporários” dentro 
de uma proposta de contratação, tem 
preferência. Foi o que aconteceu com 
Igor Rodrigues, que conquistou uma 
vaga no mercado de trabalho, depois 
que trabalhou por dois meses como 
“temporário”. 

“O meu tempo no emprego era 
novembro e dezembro. Eu ajudava 
a guardar as roupas que os clientes 
deixavam nos provadores. Me pediram 
para ficar até janeiro, quando ocorrem 
as trocas de presentes. Outras festas 
foram chegando, o trabalho não 
diminuía e eu ganhei o meu emprego”, 
comemorou.

No mercado de trabalho roraimense 
essa também é uma oportunidade 
para conhecer novos perfis de 
funcionários e para oferecer maior 
comodidade para o cliente, foi o que 

Os direitos trabalhistas do empregado 
temporário
No geral, os direitos do empregado temporário são os mesmos do 
empregado regular. A lei prevê que o funcionário temporário receberá 
férias e 13º salário proporcional ao tempo trabalhado, assim como o 
adicional por trabalho noturno e proteção previdenciária. A principal 
diferença está no valor recebido depois do encerramento do contrato. 
Por  ser um serviço contratado com prazo para ser finalizado, o 
empregado não tem direito a aviso-prévio nem seguro desemprego.

Para ser um bom profissional
Durante as vendas de fim de ano, o fluxo de clientes nas lojas é 
grande. Nessa época há empresas que fazem rodízio de horário entre 
funcionários ou pagam hora extra. Então para trabalhar em shoppings, 
por exemplo, é importante ter o horário flexível para trabalhar nos 
turnos matutino, vespertino ou noturno, assim como ter esse turno 
disponível de segunda à domingo, além de ser bom no atendimento 
e ter facilidade em se comunicar com o outro.

Para desempenhar um bom papel como profissional, é necessário 
também se preparar e buscar capacitações em vendas e atendimento. 
É necessário também ter um cuidado na fala e nos modos, afinal o 
vendedor lidará com outras pessoas. Tratar o cliente sempre com 
educação e bom humor para que ele se sinta à vontade e entenda a 
importância dele para aquele empreendimento.
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premium
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FIDELIZAÇÃO: 
uma nova estratégia para se 
manter no mercado

Não é novidade que as empresas 
disputam pela preferência do 
consumidor na tentativa de atraí-
lo e mantê-lo em suas carteiras de 
clientes. A qualidade do atendimento 
se tornou primordial, exigindo 
diferenciação e inovação em um 
cenário de clientes mais exigentes que 
tomaram consciência não só dos seus 
direitos, como também do seu poder 
de compra. Por sua vez, as empresas 

perceberam o quanto é importante 
fazer algo a respeito desse novo perfil.

Nesse contexto, foi preciso que 
as empresas passassem a adotar 
uma postura diferenciada com 
relação às abordagens e técnicas 
utilizadas pelos seus colaboradores, 
para atuarem diretamente junto 
ao cliente, apresentando de forma 
diferenciada novos conceitos de 

abordagem e uma nova forma de se 
relacionar.

Na área comercial, vendas no varejo, 
o desafio é conquistar e encantar 
o cliente, prestar-lhe o melhor 
atendimento possível. Portanto, a 
estratégia aqui pode ser conhecer 
o cliente para atender suas reais 
necessidades e o investimento pode 
ser direcionado ao profissional de 

vendas. Ou seja, é uma relação de 
ganha-ganha. A empresa prepara o 
funcionário para receber o cliente, e 
o retorno vem em forma de comissão. 
Todos ganham.

Em uma empresa local do comércio 
de Boa Vista, que trabalha com 
a comercialização de roupas e 
acessórios, o atendimento é exclusivo. 
O cliente é abordado com um bate-
papo informal. O novo profissional 
aproveita o contato que ele tem com 
o cliente para conhecer seu perfil, seu 
estilo, para poder conduzir da melhor 
maneira a operação comercial. 

“Oferecer o melhor ao cliente significa 
estar no lugar dele. Nós oferecemos 
um estilo de vida, o melhor da moda 
que todo o Brasil comercializa e usa. 
Acompanhamos as tendências”, 
destacou Érica Freitas, gerente 
comercial.

Com as novas exigências do 
consumidor, as empresas estão 
sentindo a necessidade de redobrar 
a atenção para com os clientes, que 
por sua vez, estão cada vez mais 
atentos aos serviços e produtos a 
serem comprados. Nesse sentido, 
estabelecer estratégias que assegurem 
a fidelização e a lealdade dos clientes 
é fundamental. 

No mercado, os programas de vendas 
têm como objetivo fidelizar clientes e 
necessitam gerenciar relacionamentos 
de forma individualizada. Isto só é 
viável quando a empresa valoriza a 
manutenção da base de dados dos 
clientes ativos. Acredita-se também 
que a autonomia no gerenciamento 
do programa de relacionamento, 
relaciona-se intimamente com a 
identidade do negócio. 

À medida que as empresas 
investem em fidelização, a visão da 
empresa se modifica, assim como 
o atendimento. Os programas de 
relacionamento passam a assumir 
o papel principal do negócio. Como 
consequência, o empresário que 

prioriza o relacionamento com seu 
cliente certamente está em posição de 
vantagem.

Lourdes dos Santos é gerente de 
uma empresa especializada em 
bolos, doces e lanches, ela acredita 
no relacionamento entre empresa e 
cliente, por meio de programas de 
fidelização e, por isso, adotou para sua 
empresa um programa para manter 
o relacionamento entre empresa e 
clientes.

“Promover o relacionamento com 
os clientes deve ser prioridade. Eu 
queria algo a mais e criei um cartão 
fidelidade. Por meio dele, o cliente 
tem descontos, ganha produtos, e se 
mantém fiel a empresa que valoriza 
o seu dinheiro. E assim, nós criamos 
laços”.

Entrevistar clientes e pedir a opinião 
deles sobre seus serviços nas redes 
sociais também é uma ótima opção. 
Foi o que fez a empresária Juliane 
Hinterholz, que mantém uma página 
nas redes sociais. Por meio de 
sorteios, ela cria engajamento, atrai 
novos seguidores/clientes, apresenta 
seus produtos e ainda mantém o 
cliente por meio de descontos e 
promoções.

“Essa foi a forma que encontramos 
de ter informações sobre nossos 
produtos e serviços. Geralmente quem 
faz encomendas, indica para outras 

pessoas, e assim, nossos produtos 
conquistam clientes e ganham 
mercado”, afirmou.

Para Nirval Queiroz, sócio 
Administrador da Promove Eventos, a 
fidelização de clientes é uma estratégia 
de marketing que visa transformar o 
cliente em parceiro de um produto 
e/ou negócio. Para ele, alguns 
atributos podem levar um cliente a 
dar preferência de consumo para um 
estabelecimento, como:

• Entrega da melhor oferta. A 
combinação de qualidade do produto/
serviço, com o preço ajustado na 
capacidade de pagamento do cliente.

• A existência de uma política de 
relacionamento que tenha o objetivo 
de fazer o cliente perceber que não é 
apenas um número de cadastro.

• Ter, em uso, na empresa um plano de 
mobilização do cliente ao consumo, 
estimulando a sua volta mais vezes 
em uma perspectiva de curto, médio e 
longo prazo.

Atualmente, para uma empresa ser 
notada, é preciso se diferenciar no 
atendimento, produtos e serviços. 

Aos empresários, fica a pergunta: o 
que você pensa em fazer hoje para se 
destacar nessa competição comercial?
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O Empretec é uma metodologia 
desenvolvida pela ONU, de 
vivência intensa que estimula o 
desenvolvimento de características 
empreendedoras.

Mais de 60 pessoas se tornaram 
empretecos com o apoio do SEBRAE/
RR em 2019. Eles foram capacitados 
nas três turmas realizadas durante o 
ano, desenvolvendo características 
empreendedoras na prática. 

Quem viveu a experiência intensa 
do Empretec foi o próprio gestor do 
programa Gabriel Martins. Durante 
uma semana, ele se dedicou junto 
com outros colegas à organização 
e implementação de uma ideia de 
negócio. Juntos, criaram a Doces e 
Travessuras que foi reconhecido como 
a ideia de maior potencial da turma. 

“Decidimos trabalhar dois públicos e 
durante o dia vendíamos os doces, que 
eram brownies e pela noite, íamos até 
os bares da cidade para vender o nosso 
KIT ressaca. Tínhamos medicamentos 
para diminuir os efeitos da ressaca, 
o chocolate para ajudar a recuperar 
quem exagerou e até o preservativo. 
E o nosso maior desafio foi lidar com 
a clientela, pois tivemos situações 
desconfortáveis, mas sob controle. 
Então foi uma semana de muito 
trabalho e muito intensa também”, 
disse Gabriel.

Além de gestor do Empretec, 
Gabriel também tem uma empresa 
de Marketing Digital e para ele, a 
experiência de vivenciar o Seminário 
foi importante para sair da sua zona de 
conforto. “Foi um processo revigorante, 
que me ajudou a sair do processo de 
acomodação. A gente sabe que é uma 
metodologia de imersão, mas eu não 
imaginava que seria tão intenso, com 
uma semana onde pensamos sobre nós 
mesmos, sobre nosso comportamento 
e o que queremos para o futuro”.

Além de pessoas que desejam 
empreender, o Seminário também 
atende empresários com negócios 
consolidados no mercado local. 
“Atendemos a um público diversificado 
com a participação de empresários 
locais que tem uma longa história 
de trabalho no Estado. Eles buscam 
o Seminário como uma forma de 
reciclagem, mas também tivemos 
potenciais empreendedores e pessoas 
que saíram do Empretec com uma ideia 
de negócio pronta para ser colocada 
em prática”, afirmou Gabriel. 

Para 2020, estão programadas três 
turmas do Seminário Empretec que 
devem ser realizadas nos meses 
de abril, junho e outubro. “É uma 
experiência transformadora. Às vezes 
a gente pensa que é difícil tirar uma 
semana inteira pra dedicar ao Empretec 
e essa é a nossa maior dificuldade com 

os empresários por exemplo, mas vale 
muito pelo aprendizado”.

Saiba Mais 
O Empretec é uma metodologia 
de formação de empreendedores 
desenvolvida pela ONU (Organização 
das Nações Unidas), que leva em 
consideração estudos de análise do 
perfil empreendedor de pessoas que 
se tornaram referência na área em que 
atuam.

Mais que estimular a abertura de um 
próprio negócio, o Seminário propõe o 
autoconhecimento a partir de vivências 
que estimulam o desenvolvimento das 
10 características do comportamento 
empreendedor. São 60 horas de 
capacitação com atividades práticas 
distribuídas em 6 dias de encontro.

Em 2018, o programa completou 25 
anos de existência no Brasil, alcançando 
a marca de 258 mil pessoas capacitadas 
em 11 mil turmas realizadas por todo o 
país. Anualmente, o Sebrae forma cerca 
de 10 mil empretecos brasileiros. 

O índice de satisfação com o Seminário 
ultrapassa a marca dos 70% e a nota 
de recomendação chegou a 9,6. Os 
empresários que fizeram o Empretec 
afirmam que obtiveram aumento 
no faturamento mensal, melhoria 
no desempenho empresarial, mais 
segurança na tomada de decisões e 
ampliação da visão de oportunidades.

Há três anos, o Sebrae lançou uma 
plataforma digital especial para 
o Empretec. Nesse ambiente é 
possível assistir à vídeo aulas e obter 
e-books específicos que tratam das 
características do comportamento 
empreendedor. Para obter esse 
conteúdo gratuitamente, acesse: www.
empretecsebrae.com.br/talks.

SEBRAE RORAIMA forma mais 
de 60 empretecos em 2019

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente Jadir Corrêa destaca as 
principais conquistas de 2019

Ação ambiental realizada 
durante reunião do 
Conselho Deliberativo

Um ano de mudanças significativas. 
Foi dessa forma que o presidente 
do Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE), Jadir Corrêa da Costa, definiu 
2019 para o SEBRAE-RR. “De uma 
maneira geral, o que era possível fazer, 
nós fizemos. Talvez não tenhamos 
concluído tantas mudanças estruturais 
e visíveis quanto gostaríamos, 
mas administrativamente tivemos 
melhorias significativas e perceptíveis”, 
ressaltou.

Entre as principais conquistas, Jadir 
Corrêa destacou o alinhamento 
estratégico com demais conselheiros, 
com foco no desempenho operacional 
do SEBRAE; aprovação do novo 
Regimento Interno e Organograma, 
o que permitiu maior agilidade 
de comunicação entre as áreas e 
alinhamento com as estratégias 
nacionais; fortalecimento nas áreas de 
atendimento, inovação e de tecnologia 

com a inauguração do SEBRAELAB; 
e intermediação, junto ao Sebrae 
Nacional, para aprovação da compra 
de novo imóvel para ampliação do 
espaço físico do SEBRAE-RR.

O presidente pontuou ainda a 
intensificação nas reuniões do 
Conselho sobre assuntos pertinentes 
ao Programa de Integridade e 
Compliance do SEBRAE; e atualização 
do novo SGP 9.0., que amplia e 
estabelece um novo modelo de 
ocupações de funções gerenciais, 
proporcionando a busca de 
expertises no mercado em áreas 
específicas. “Modernizamos nosso 
atendimento e investimos em 
tecnologia. Isso reflete diretamente 
no atendimento aos empreendedores 
e, consequentemente, no 
desenvolvimento de Roraima” 
complementou.

Sobre a área do SEBRAE com maior 
destaque em 2019, o presidente 
ressaltou que seria injusto especificar 
uma. “O Sebrae é um todo. Cada área 
de negócio tem sua importância e 
contribui para o bom desempenho da 
Instituição. Como atuar externamente, 
com nossos cursos, palestras, 
seminários e consultorias se o suporte 
técnico operacional não funcionasse 
em sua plenitude? Por isso só tenho 
a agradecer ao companheirismo 
e dedicação de cada área de 
negócio que focou seus esforços no 
atingimento dos resultados”, afirmou.

2020 será um ano de 
desafios
Jadir Corrêa foi empossado como 
presidente do Conselho Deliberativo 
Estadual (CDE/RR) em janeiro de 2019. 
Neste primeiro ano de gestão, ele 
ressalta que, diante de um cenário de 
incertezas e de grandes renovações, 
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manter a postura de atendimento 
e resposta às empresas, com o 
foco de elevar a sustentabilidade, 
competitividade e participação no 
PIB de Roraima foram os primeiros 
desafios que assumiu. Para ele, as suas 
experiências em cargos de direção 
contribuíram para sua atuação à frente 
do Conselho. 

“Ao longo de minha carreira 
profissional, sempre estive à frente de 
grandes projetos, aos quais precisava 
gerir processos e orientar equipes, 
além de tratar de assuntos estratégicos 
e operacionais. Foram vários anos na 
área de Comunicação e Marketing e 
mais recentemente atuando como 
Presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Roraima e na Vice-

Presidência do Sistema Fecomércio 
de Roraima, com certeza toda 
essa bagagem irá contribuir para o 
desenvolvimento de um bom trabalho 
aqui no SEBRAE”, afirmou.

Bagagem essa que será fundamental 
para enfrentar também os desafios 
de 2020. “Estabelecer o SEBRAE 
que o Brasil precisa para garantir 
desenvolvimento aos micro e pequenos 
negócios será o principal desafio 
para 2020”, afirmou o presidente. Ele 
destaca que as prioridades serão 
manter o alinhamento estratégico 
com os demais membros do Conselho 
e a sinergia com os membros da 
Diretoria Executiva. Além de garantir 
deliberações no Conselho que 
promovam um melhor desempenho 

operacional e financeiro para o 
SEBRAE/RR.

Outra prioridade é manter o 
engajamento do SEBRAE frente ao 
desenvolvimento dos pequenos 
negócios, além de garantir um 
ambiente interno propício ao 
desenvolvimento do plano de 
ação da Instituição, e melhorar a 
comunicação, às partes interessadas, 
das ações realizadas. “O compromisso 
dos conselheiros, o engajamento 
dos colaboradores e o alinhamento 
estratégico com a Diretoria Executiva 
foram fundamentais para o 
desempenho positivo do CDE/RR em 
2019. Para 2020, esse também será o 
nosso foco”, ressaltou.
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