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Check-up: soluções sob medida
Com a ferramenta de diagnóstico do Sebrae-SP, os empreendedores têm um importante auxiliar para atravessar momentos-chave do 
negócio. Conheça histórias de quem passou por esse atendimento e sentiu mudanças na empresa. Páginas 8 a 11

Conheça a história de Nilva Oliveira, fundadora do Instituto de 
Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo. 
PÁGINA 16

Diretor da rede Giraffas, Eduardo Guerra conta como 
surgiu a empresa, que apostou em um cardápio não 
restrito a sanduíches para poder se diferenciar. 
PÁGINA 4

Ação realizada em maio ofereceu apoio para o 
Microempreendedor Individual iniciar ou aprimorar seu 
negócio e conhecer as vantagens do Super MEI. 
PÁGINA 6Planejamento correto permite arcar com a obrigação sem 

comprometer as finanças da empresa.
PÁGINAS 12 E 13

Patrícia Cruz Cris Castello Branco
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Drama pessoal inspira criação de 
negócio na área de educação

O segredo da rede que uniu comida 
caseira à velocidade do fast food

Semana do MEI: orientação, 
formalização e 28 mil atendimentos

Prepare o caixa para pagar o 13º 
salário dos seus funcionários

Cosmo Pessoa de Araújo, 
empreendedor da área 

de decoração de eventos: 
diagnóstico abriu leque de 

conhecimentos
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DIAGNÓSTICO  13º SALÁRIO  MEI
FAST FOOD  PAGAMENTO  SUPER MEI  RESTAURANTE
CHECK-UP  FERRAMENTA  CURSOS  TRILHA
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EVENTOS | JULHO DE 2017
Confira as atividades dos escritórios regionais do Sebrae-SP

CAPITAL

OFICINA EM SANTANA ENSINA A ESTRUTURAR MODELO DE NEGÓCIOS

Quer melhorar sua estratégia de negócio de forma eficiente? Nos 
dias 26, 27 e 28 de julho, o Escritório Regional do Sebrae-SP da 
Capital Norte vai promover a oficina “Começar bem – Transforme 
sua ideia em modelo de negócios” com intuito de ajudar 
empreendedores a estruturar suas ideias e colocá-las em prática. 
O evento vai ocorrer na Rua Duarte de Azevedo, 280 – Santana, 
São Paulo - SP. Quem estiver interessado em participar terá de 
investir R$ 190. Outras informações: (11) 2972-9920.

ER DA CAPITAL OESTE PARTICIPA DO EXPOPIZZARIA 2017

Nos dias 11 e 12 de julho ocorre a “Expo Pizzaria”, que contará com 
palestras e atendimentos do Sebrae-SP. O evento será no Pavilhão de 
Exposições Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1209 – São Paulo – 
SP e tem o objetivo de ajudar empreendedores do ramo alimentício. 
No primeiro dia, ocorrerá a palestra “Empresa organizada tem 
melhor desempenho” e, no último dia, mais duas: “Marketing de 
Relacionamento” e “Empresa organizada tem melhor desempenho”.  A 
entrada é franca. Para outras informações, basta ligar: (11) 3803-7500.

GRANDE SÃO PAULO

SEMINÁRIO EM SANTOS FALA SOBRE CRÉDITO

Muitos empreendedores têm dúvida sobre como utilizar corretamente 
o crédito adquirido. Pensando em um formato de aproximação de 
empresários e as instituições financeiras, o Escritório Regional 
do Sebrae-SP de Santos promove o seminário “Dia de Crédito” 
em 25 de julho. O evento gratuito ocorrerá na Associação 
Comercial de Praia Grande – Rua Espírito Santo, 782 - Boqueirão 
– Praia Grande - SP. Para outras informações: (13) 3208-0010. 

INTERIOR

ORIENTAÇÃO SOBRE GESTÃO FINANCEIRA EM BARRETOS

Saber gerir uma empresa requer muitas habilidades, e uma das 

mais importantes é saber controlar o capital. Pensando em ajudar 

os empreendedores nesse quesito, o Escritório Regional de Barretos 

realizará o curso “Na Medida – Gestão Financeira”. Os empresários 

terão oportunidade de aprender como fazer desde fluxo de caixa até 

análise de resultados. As aulas serão nos dias 17, 18, 19, 24 e 25 de 

julho na Rua 8, 500 – Centro, Guaíra - SP. Interessados podem ser 

inscrever pelo telefone (17) 3321-6470. Investimento: R$ 260.

BAURU TERÁ CURSO SOBRE INOVAÇÃO

Quer inovar na sua empresa e não sabe como começar? O Escritório 

Regional do Sebrae-SP de Bauru tem a resposta. No dia 26 de julho 

ocorrerá a o workshop “Inove para ganhar mais”. O objetivo é auxiliar 

empreendedores a descobrirem o grau de inovação necessário para 

desenvolver suas respectivas empresas. O evento, que será gratuito, 

vai ocorrer na Avenida Duque de Caxias, 16-82 – Vila Cardia, Bauru 

- SP. Outras informações, ligue (14) 3104-1710.

CURSO EM BOTUCATU MOSTRA COMO GERIR PESSOAS

Gerir pessoas nem sempre é uma tarefa fácil, mas para que sua 

empresa tenha sucesso é necessário que o clima organizacional 

entre funcionários seja bom. Por isso, nos dias 10, 11, 12, 17, 18 

e 19 de julho, o Escritório Regional do Sebrae-SP de Botucatu irá 

realizar o curso “Na Medida – Gestão de Pessoas” para auxiliar 

empreendedores potencializar a capacidade de seus empregados. 

As aulas serão realizadas na Rua Dr. Costa Leite, 1570 – Centro, 

Botucatu - SP. O investimento é de R$ 280. Informações e 

inscrições: (14) 3811-1710.
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Bauru 14 3104-1710

Botucatu 14 3811-1710
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Capital Leste I 11 2090-4250

Capital Leste II 11 2056-7120

Capital Norte 11 2972-9920

Capital Oeste 11 3803-7500

Capital Sul 11 5525-5270

Franca 16 3111-9900

Grande ABC 11 4433-4270

Guaratinguetá 12 3128-9600
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Ourinhos 14 3302-1370
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São Carlos 16 3362-1820
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S. J. dos Campos 12 3519-4810

Sorocaba 15 3229-0270

Sudoeste Paulista 15 3526-6030

Vale do Ribeira 13 3828-5060

Votuporanga 17 3405-9460

Em períodos difíceis, como o que 
estamos vivenciando, sei que poucos 
encontram tempo para dedicar-se a 
planejar o futuro da empresa. Mas é jus-
tamente agora que precisamos encon-
trar os meios necessários de vencer os 
obstáculos, porque, em paralelo a qual-
quer crise, não podemos parar. 

Começando o segundo semestre, é 
uma boa hora de ativar o mantra do em-
preendimento de sucesso: planejar, ge-
renciar, monitorar, readequar, lucrar. 

Porque se você não fizer, é bem pos-
sível que os outros 9,3 milhões de em-
preendedores que estão atuando no Es-
tado de São Paulo estejam fazendo isso. 
Em especial os 5 milhões que enxerga-
ram uma oportunidade e decidiram in-
vestir recursos financeiros e de conheci-
mento no início de um novo negócio.

Eles estão disputando com você uma 
fatia do mercado consumidor interno, 
hoje ainda deprimido por conta da alta 
da taxa de desemprego e recuo do po-
der de compra dos brasileiros.

Retomando 
os trilhos

PAULO SKAF, 

Presidente do Sebrae‑SP

Dicas de Livros 

A CURA EMPRESARIAL (FRED ALECRIM – 

EDITORA: BONS COSTUMES)

Às vezes basta uma pequena reflexão para 

se dar conta do que é preciso para melhoria 

do negócio. Nesta obra, Fred Alecrim fala 

da cura empresarial, mostrando que para o 

empreendimento ter vida longa é necessário 

construir um ambiente de trabalho mais 

humano com resultados sustentáveis para 

todos. O livro traz entrevistas, estudos, 

pesquisas, observações e visitas técnicas 

a várias empresas do Brasil e dos Estados 

Unidos. O objetivo é incentivar as pessoas a ir 

além das páginas lidas.

CÓDIGO DE CONDUTA (XIKO ACIS – 

EDITORA: AUTOGRAFIA)

A ética e moral são conceitos que devem estar 

presentes em todos lugares da sociedade, 

inclusive nas empresas. A obra de Xiko 

Acis propõe utilizar esses termos de forma 

mais humana. A publicação traz diferentes 

conceitos técnicos sobre o assunto, ajudando 

executivos a lidar com operações da melhor 

forma possível dentro das organizações. 

Apesar de ter um público-alvo, o livro serve 

para qualquer tipo de pessoa que se interessa 

pelo assunto.

“HISTÓRIAS INSPIRADORAS - CONHEÇA 

50 EMPREENDEDORES SUSTENTÁVEIS 

QUE FAZEM DO MUNDO UM LUGAR 

MELHOR” (ROSENILDO FERREIRA – 

EDITORA: BATE PAPO LIVROS)

Esta obra é para você que está buscando 

inspirações para ser um grande 

empreendedor. O livro de Rosenildo 

Ferreira reúne histórias inspiradoras de 

50 empreendedores sustentáveis que 

estão espalhados pelo Brasil. Com intuito 

de facilitar a leitura, o livro está dividido 

em três blocos: ativistas, intuitivos e 

tecnológicos. Segundo o autor, a ideia é que 

o leitor possa usufruir destas narrativas 

como fonte de aprendizado para sua vida 

empreendedora.

A boa notícia é que não precisa fa-

zer isto sozinho. No Sebrae-SP, determi-

nei que fossem intensificadas as ações 

de orientação e capacitação em plane-

jamento e gestão empresarial, nos for-

matos presencial e virtual. Nas próximas 

páginas nossos especialistas vão mos-

trar como realizar um diagnóstico eficaz 

de sua empresa e vão oferecer as dicas 

de ouro para (re)colocá-la nos trilhos do 

crescimento. É o mantra do empreende-

dor na prática.

Ao mesmo tempo, reforço meu com-

promisso de continuar integrando es-

forços para garantir que as políticas 

públicas garantam às empresas alcan-

çar níveis de excelência e, assim, gerar 

mais empregos e renda. Afinal, estamos 

respirando as novidades da quarta re-

volução industrial, a que agrega o digi-

tal com inteligência artificial, e não po-

demos continuar sendo estrangulados 

por marcos regulatórios de meados do 

século passado.
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No mercado desde 1981, quando abriu o primeiro restaurante, a rede de fast food Giraffas planeja somar mais 110 unidades às 410 já 
existentes até 2020. O diretor de expansão e implantação Eduardo Guerra fala sobre o início da empresa, desafios e empreendedorismo.

Crescimento em 
ritmo de fast food

Divulgação

Eduardo Guerra, diretor de 
expansão e implantação 

do Giraffas: “Um bom 
planejamento estratégico fará 

total diferença para o sucesso”

Com mais de 400 restaurantes em 
todo o Brasil e planos de abrir outros 
110 até 2020, a rede de fast food Gira-
ffas está no mercado desde 1981. Fun-
dada por Carlos Guerra e um colega 
de faculdade em Brasília, após uma 
viagem aos Estados Unidos, a empre-
sa buscou se destacar da concorrência 
ao incorporar no cardápio refeições 
completas e não apenas sanduíches no 
modelo de fast food. Eduardo Guerra, 
filho de Carlos e diretor de expansão 
e implantação do Giraffas, conversou 
com o Jornal de Negócios sobre a rede, 
seu sistema de franquias, iniciado dez 
anos depois do primeiro ponto, e em-
preendedorismo.

Conte-nos um pouco sobre a his-
tória da criação do Giraffas.

Carlos Guerra, fundador e atual CEO 
do Giraffas, sempre foi apaixonado por 
gastronomia e pelo ato de comer – que 
une as pessoas e é sempre um momen-
to de congregação e compartilhamen-
to. Em uma viagem aos EUA, conheceu 
grandes redes de fast food, já implan-
tadas por modelo de franquias, o que 
despertou a vontade de mergulhar 
nesse mercado. O Giraffas surgiu em 
1981 quando Carlos e seu sócio, um co-

lega de faculdade, decidiram comprar 
uma lanchonete. O estabelecimento 
acabou virando ponto de encontro dos 
estudantes de Brasília e, a partir disso, 
não parou de crescer. Na década de 80, 
o mercado de fast food no Brasil era do-
minado por duas redes que vendiam 
basicamente sanduíches. O Giraffas 
também começou vendendo sanduí-
ches, mas logo os sócios perceberam 
que uma maneira de se diferenciar se-
ria colocar um toque caseiro. Por isso, 
começaram a oferecer pratos com arroz 
e feijão e deram início a um conceito 
que ainda não existia: fast food de co-
mida caseira. No final da década de 80, 
já havia quatro restaurantes próprios 
em Brasília, e os sócios começaram a 
aproveitar a escala para obter melho-
res prazos e preços com fornecedores. 
Também investiram em uma central 
de produção e abastecimento. Isso per-
mitiu chegarem a 11 restaurantes em 
1991, ano em que decidiram implantar 
o sistema de franquias. 

Quais foram os principais desa-
fios no início?

O principal desafio foi introduzir, 
sem experiência no segmento de fast 
food, uma marca nova e, inicialmen-

te, pequena em um mercado onde já 
existiam grandes redes consolida-
das. Precisávamos traçar uma estra-
tégia que nos destacaria das demais 
redes de alimentação. Foi quando 
decidimos levar ao segmento um 
conceito nunca visto antes nas pra-
ças de alimentação, que foi a entrega 
rápida de refeições completas. 

Qual é a atuação da empresa hoje 
no País e no Estado de São Paulo?

Hoje, contamos com mais de 410 
restaurantes, espalhados em 26 esta-
dos além do Distrito Federal. Só em São 
Paulo, marcamos presença com 116 uni-
dades entre capital e interior do Estado.

Quais são as principais dicas 
para quem quer abrir um negócio e 
ter sucesso? 

Para abrir um negócio, o empreen-
dedor precisa, antes de qualquer 
coisa, ter afinidade com o mercado 
em que pretende atuar e entender 
quais são os riscos e oportunidades 
do segmento. Um bom planejamen-
to estratégico e financeiro fará total 
diferença para o sucesso, uma vez 
que o empreendedor não será pego 
desprevenido por nenhuma adver-
sidade. Após isso, é preciso ter em 
mente que uma boa gestão se dará 
pela experiência proporcionada aos 
públicos de interesse da empresa. 
Portanto, é preciso investir o tempo 
se dedicando na operação do negó-
cio e na qualidade do relacionamen-
to entre todos os públicos; como, por 
exemplo, com ações de incentivo 
para os parceiros e um atendimento 
diferenciado aos clientes, assim, eles 
vão se tornar também defensores da 
sua marca.

 
E quais os cuidados que preci-

sam ser tomados?
Quando uma pessoa toma a deci-

são de se tornar dono de uma fran-
quia, é importante que ela tome uma 
série de cuidados, pois, apesar de ser 
uma boa opção, é preciso contar com 
uma boa gestão para que o negócio 

dê certo. O primeiro fator a ser leva-
do em consideração é a escolha do 
segmento. O investidor precisa estar 
seguro de que o mercado que ele en-
trará é, de fato, o que ele se identifica, 
além de analisar se este mercado está 
em crescimento para que a expectati-
va de retorno esteja alinhada com o 
negócio. Após a escolha do segmento 
de atuação, é importante colocar na 
ponta do lápis todos os investimen-
tos que serão necessários para a aber-
tura de uma franquia – desde o ponto 
comercial até o fundo de marketing 
para campanhas promocionais –, só 
assim o investidor terá a real visão 
se a abertura da franquia é viável ou 
não. Por último, se comunicar com 
franqueados que decidiram investir 
na marca é uma boa opção e pode 
determinar a escolha do investidor, 
pois ninguém melhor para expor os 
processos do negócio do que quem 
aplicou e investiu na marca.

Quais as vantagens de ser dono 
de uma franquia?

O modelo de negócios de fran-
quias, hoje, é um dos que mais 
crescem no mundo por ser um for-
mato que apresenta menos riscos 
para quem deseja começar uma 
vida empreendedora. O investidor 
não terá a preocupação de consoli-
dar a marca no mercado, uma vez 
que boa parte das franqueadoras 
possuem uma área de marketing 
especializada e que elabora toda 
a estratégia de fortalecimento no 
mercado. Além disso, contará com 
um planejamento já estruturado, 
um custo pré-determinado e todo o 
suporte e acompanhamento neces-
sários para o negócio, tanto para a 
abertura quanto para o dia a dia da 
operação da franquia. Entretanto, é 
importante ressaltar que, apesar de 
todo o aparato da franqueadora, o 
franqueado precisa estar disposto 
a enfrentar o dia a dia intenso que 
uma franquia proporciona. Só as-
sim será possível fazer do negócio 
um sucesso.
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Você 
conhece sua 
empresa?

BRUNO CAETANO,  

diretor‑superintendente do Sebrae‑SP

 @bcaetano

 bcaetano@sebraesp.com.br

 www.facebook.com/bcaetano1

 A pergunta pode até soar es-

tranha, mas é válida. Você, empre-

endedor, conhece, de verdade, sua 

empresa? Tenho certeza de que vai 

responder afirmativamente. Porém, 

na prática, não é bem assim.

Muito empreendedor ignora de-

talhes determinantes para os resul-

tados de seu negócio. Comandar um 

empreendimento não é apenas ter 

conhecimento técnico. Você pode 

cozinhar maravilhosamente bem, 

ser um ótimo profissional da área 

de educação física, saber tudo de 

moda, mas conduzir um restauran-

te, uma academia e uma loja de rou-

pas vai além. É preciso ser gestor; 

e o bom gestor tem de enxergar os 

pontos fracos da empresa para cor-

rigir as falhas e perceber as oportu-

nidades para melhorar e crescer.

Se o empresário não conse-

gue identificar o problema – e isso 

ocorre com frequência – não vai to-

mar as medidas necessárias. Nessa 

hora, toda ajuda é bem-vinda. Uma 

visão de fora bem fundamentada é 

essencial. Nas próximas páginas, o 

Jornal de Negócios mostra como 

é importante fazer o diagnóstico da 

empresa e como o Sebrae-SP pode 

auxiliar nessa tarefa.

Finanças sob controle significam 

compromissos pagos em dia e sem 

comprometer o caixa da empresa. 

Esta edição traz orientações sobre 

como o empreendedor deve se pre-

parar para o pagamento do 13º salá-

rio de seus funcionários sem deixar 

a obrigação se transformar em dor 

de cabeça.

Falamos ainda sobre como foi a 

Semana do MEI, iniciativa para capa-

citar os Microempreendedores Indi-

viduais realizada em maio, com qua-

se 30 mil atendimentos em todo o 

Estado de São Paulo. Ressalto tam-

bém que a atenção aos MEIs não se 

encerrou no evento, pois a equipe do 

Sebrae-SP está permanentemente 

à disposição para dar todo o apoio 

para o empreendedor ter sucesso 

no desenvolvimento do seu negócio.

Boa leitura!

Acervo do Jornal de Negócios agora está 
disponível na plataforma digital Issuu

NOVIDADES

O Jornal de Negócios agora pode ser visualizado também no Issuu, 
uma plataforma online para exibição de jornais e revistas. Isso permite 
a leitura em qualquer lugar e de qualquer dispositivo, seja computador 
ou celular. É possível baixar, gratuitamente, o aplicativo nas lojas Apple 
Store e Play Store. 

O leitor encontra todo o arquivo de edições do Jornal, inclusive de anos 
anteriores a 2017, em um único lugar, de forma organizada e de leitura 
fácil. No Issuu, por meio do recurso flip, é possível folhear as páginas 
na tela como se estivesse com a edição impressa nas mãos.  

A inserção do Jornal na plataforma digital facilita o dia a dia do empresário 
paulista na busca de informações sobre empreendedorismo. 

O Jornal de Negócios mantém sua tiragem de 250 mil exemplares 
impressos e distribuídos por todo o Estado de São Paulo.

No Issuu também é possível conferir as edições antigas da Revista 
Conexão, outra publicação do Sebrae-SP.

Para conferir o conteúdo, acesse: issuu.com/sebraesp.

Para baixar o aplicativo na Apple Store: http://bit.ly/issuuapplesebrae 

Para baixar o aplicativo na Play Store: http://bit.ly/issuuplaysebrae 

ELOGIE. SUGIRA. CRITIQUE. RECLAME. 
Queremos ouvi-lo: imprensa@sebraesp.com.brFALE CONOSCO

http://issuu.com/sebraesp
http://bit.ly/issuuapplesebrae
http://bit.ly/issuuplaysebrae
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O número representa um aumento de 8,7% em relação ao evento do ano passado. Manter o acompanhamento do Sebrae-SP 
após a ação é importante para o proprietário de um negócio obter resultados melhores.

Semana do MEI faz mais de 
28 mil atendimentos em SP
Patrícia Cruz

Programa Super MEI 
foi um dos temas 
falados na Semana 
do MEI

Semana do MEI, promovida pelo 
Sebrae-SP de 8 a 13 de maio, atin-

giu a marca de 28,6 mil atendimentos 
no Estado de São Paulo e representou 
um aumento de 8,7% na comparação 
com os realizados no evento em 2016. 

A ação teve como objetivo levar 
serviços e orientações para quem já 
empreende ou pretende empreender 
como Microempreendedor Individual 
(MEI). Foram montadas uma tenda 
na Capital e outras nos municípios de 
Campinas, São Bernardo do Campo e 
São Vicente. 

Além dos Escritórios Regionais, 
Postos de Atendimento e serviços re-
motos, o Sebrae-SP atendeu o público 
por meio das caravanas do Sebrae Mó-
vel, que também ofereceu diagnóstico 
empresarial na hora e formalização. 

Na Semana do MEI, o empreende-
dor pôde tirar dúvidas sobre o fun-
cionamento da modalidade, recebeu 
informações sobre as vantagens da 

formalização, teve a oportunidade de 
participar de oficinas de capacitação 
em gestão e obter CNPJ, além de expli-
cações sobre microcrédito. 

“Sai na frente o empreendedor que 
se prepara”, afirmou o presidente do 
Sebrae-SP, Paulo Skaf. “Nesses seis 
dias, mais de 600 técnicos e consulto-
res do Sebrae-SP estiveram de plantão 
para orientar quem quer iniciar um 
negócio ou manter a empresa gerando 
ocupação e renda”, completou. 

“Durante a Semana do MEI, to-
dos os canais de atendimento do 
Sebrae-SP estiveram direcionados a 
esse público. Os MEIs puderam ver 
as vantagens da formalização, como 
a possibilidade de cobertura pela 
Previdência Social, e também a im-
portância da capacitação para admi-
nistrar um negócio com segurança”, 
disse o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Bruno Caetano.

A Semana do MEI também teve 

atendimentos nas tendas
4.719

atendimentos nos ERs
8.110

atendimentos nas caravanas
2.949

atendimentos pela Unidade de 
Atendimento Remoto do Sebrae-SP

9.992

participantes nos congressos online
2.276

A bastante espaço na mídia. Ao todo, 
foram 182 notícias nos principais veí-
culos de comunicação do Estado: só na 
Rede Globo, foram 27 reportagens, so-
mando capital e interior.

SUPER MEI
A Semana do MEI foi uma opor-

tunidade para o empreendedor ou 
aspirante a empreendedor conhecer 
o Super MEI, o programa gratuito do 
Sebrae-SP de capacitação do Microem-
preendedor Individual (MEI). Durante 
o atendimento, a equipe do Sebrae-SP 
apresentou os benefícios que o Super 
MEI oferece ao participante. 

No Super MEI, o empreendedor 
passa por formalização para quem 
ainda não se regularizou; curso de 
gestão com duração de oito horas 
e formação técnica de 20 a 50 horas 
em instituições técnicas parceiras. Se 
fossem pagos, os cursos custariam de 
R$ 300 a R$ 1 mil.

As opções do programa abrangem 
formação inicial dentro de áreas como 
construção civil, alimentos e bebidas, 
beleza e setor automotivo. 

Em aproximadamente 15 dias, o 
curso é concluído e o empreendedor se 
encontra em condições de enfrentar a 
concorrência mais preparado e de for-
ma competitiva. 

Os cursos têm certificado de con-
clusão e são oferecidos pelas unida-
des do Centro Paula Souza, órgão do 
governo estadual responsável pelas 
Fatecs e Etecs, pelo Senac e pelo Senai. 

As aulas ocorrem preferencial-
mente no período noturno, para per-
mitir que o profissional desenvolva 
suas atividades durante o dia. 

As inscrições podem ser realiza-
das pelo site supermei.sebraesp.com.
br, pela Central de Atendimento 0800 
570 0800 e também nos Escritórios Re-
gionais do Sebrae-SP em todo o Estado 
de São Paulo.
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Não importa o perfil do negócio: o Check-Up Empresa é uma ferramenta essencial para ver onde a luz amarela 
acende e, a partir daí, apontar saídas. Conheça histórias de quem fez e já começou a sentir mudanças

Diagnóstico para 
todos os momentos

osmo tem uma empresa de deco-
ração para eventos, perdeu clien-

tes com a crise e não conseguia equili-
brar seu orçamento. André precisava 
ampliar sua empresa para atuar em 
outras regiões do Brasil, mas tinha 
dúvidas se estava no caminho certo. 
Silvia faz bolos para complementar a 
renda, mas não sabia chegar até seu 
público-alvo. Mesmo de áreas dife-
rentes e em momentos distintos, os 
três empreendedores acima tinham 
um ponto em comum: viram-se dian-
te da necessidade de mudança para 
aprimorar seu negócio, mas não sa-
biam por onde começar. Assim como 
eles, é raro encontrar hoje, no Brasil, 
uma empresa de micro ou pequeno 
porte que não precise passar por mu-
danças, e muitas delas não são capa-
zes de nem ao menos identificar qual 
é o problema. 

“Uma das causas da mortalida-
de da empresa antes dos dois anos 
de existência é a questão da falta de 
conhecimento do empreendedor so-
bre seu próprio negócio”, afirma o 
consultor do Sebrae-SP Fabiano Na-
gamatsu. O quadro foi agravado nos 
últimos meses com o aumento do ín-
dice de empreendedores por necessi-
dade, isto é, aqueles que encontram 
no empreendedorismo a única saída 
para gerar renda. Esse público não 
costuma estudar o ambiente de ne-
gócios e chega “cru” ao mercado, com 
grandes chances de ser obrigado a fe-
char as portas. 

OPÇÕES
Para oferecer algumas opções a es-

ses empreendedores que não sabem 
muito bem para onde seguir, sejam 
eles iniciantes ou mais experientes, 
o Sebrae-SP oferece gratuitamente o 
Check-Up Empresa, uma ferramenta 
que faz, rapidamente, um diagnósti-
co completo sobre o grau de maturi-
dade da empresa, apontando as áreas 
mais frágeis e indicando cursos e 
soluções do Sebrae-SP para melhorar 
esses aspectos. Após responder a uma 
série de perguntas sobre diversos as-

pectos da empresa, o empreendedor 
recebe o resultado com as áreas em 
que deve ter mais atenção.

APRENDIZADO CONTÍNUO
Para Nagamatsu, o Check-Up Em-

presa é indicado para vários momen-
tos da empresa, ou seja, não é algo para 
ser utilizado apenas quando uma difi-
culdade aparece. “O diagnóstico vem 
até antes do planejamento da empre-
sa e não pode parar. O aprendizado é 
contínuo e o diagnóstico deve ser feito 
periodicamente. É como o check-up de 
um ser humano mesmo, tem que fa-
zer parte da vida empreendedora”, diz 
o consultor.

Tão importante quanto o diagnós-
tico é seguir a indicação de cursos de 
acordo com os tópicos apontados. “Na 
saída do Check-Up o empreendedor já 
tem as sugestões de cursos remotos 
ou presenciais que podem auxiliá-lo”, 
aponta Nagamatsu.

De acordo com os gráficos, o em-
preendedor traça sua trilha do conhe-
cimento – com mais ênfase para as 
áreas onde as dificuldades são maio-
res. Como as perguntas procuram fa-
zer um panorama geral da empresa, é 
possível que o próprio empreendedor 
se surpreenda com o diagnóstico: ele 
acredita que seu problema é de finan-
ças e descobre que, na verdade, seu 
planejamento de marketing está dei-
xando a desejar.

Para ilustrar o funcionamento 
do Check-Up Empresa, selecionamos 
três histórias – aquelas do início do 
texto – para mostrar o impacto des-
sas soluções na vida do dono de um 
micro e pequeno negócio. Para o em-
preendedor interessado em fazer o 
Check-Up Empresa, basta ir até um 
dos escritórios regionais do Sebrae-
-SP. O diagnóstico pode ser feito em 
conjunto com um analista ou con-
sultor do Sebrae-SP, por meio do pro-
grama Sebrae com Você, ou mesmo 
sozinho: basta acessar o site checku-
pempresa.sebraesp.com.br.

Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone 0800 570 0800.
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Alívio nas contas

Crescimento 
saudável

Há mais de dez anos no mercado de decoração para eventos, Cosmo 
Pessoa de Araújo começou a perceber recentemente que as contas 
do negócio não estavam mais fechando. A quantidade de eventos 
começou a diminuir, os pedidos de arranjo ficaram mais simples e 
os custos se tornaram mais altos. “Antes de pensar em decoração, 
quem faz um evento precisa pagar o local, a comida e a bebida, ou 
seja, com a crise, a decoração é a primeira a ser cortada”, diz. Sem 
saber como lidar com os orçamentos mais apertados e controlar o 
caixa, Cosmo procurou o Sebrae-SP e fez um diagnóstico no Check-
Up Empresa. 

“O resultado me ajudou a identificar melhor os problemas, abriu 
um leque de conhecimento e de coisas para aprimorar”, conta 
o empreendedor. A partir de então, ele fez um curso de gestão 
financeira e agora vai fazer um voltado para marketing. Percebendo 
um benefício direto do diagnóstico, Cosmo conta que não vai 
esperar outra crise para procurar ajuda. “Já consegui fazer um 
planejamento melhor e otimizar o orçamento. Quero fazer o check-
up constantemente”, diz.

A família e os amigos sempre elogiavam os bolos feitos por Silvia 
Guidetti Marques Godoy. Há cerca de seis meses, ela resolveu 
transformar o talento em um negócio – por enquanto, apenas um 
complemento para a renda de terapeuta ocupacional. Mas a ideia 
não era apenas fazer bolo, e sim oferecer um alimento saudável 
que pudesse ser uma ajuda para as mães. Surgiu daí um pequeno 
negócio de minibolos naturais, feitos sem conservantes e que 
podem ser congelados. Atualmente, Silvia é Microempreendedora 
Individual (MEI) e divulga seus produtos em uma página na internet, 
mas quer crescer. “Meu foco hoje é um alimento saudável para a 
criança, mas quero atingir outros públicos”, diz.

Sem saber como chegar a esse público e com dificuldades de 
administrar esse crescimento, Silvia passou pelo Check-Up 
Empresa do Sebrae-SP. “Não imaginava que meu problema era 
marketing, o diagnóstico mostrou que eu posso ter um ganho, 
sim”, conta. A empreendedora fez cursos de modelo de negócios e 
análise de mercado, e agora vai começar um de plano de negócios. 
“Hoje vendo em média 120 bolinhos por dia, mas tenho em mente 
me garantir com esse negócio”, afirma.

Cosmo Pessoa, dono de uma 
empresa de decoração: cursos 

de gestão e marketing

Silvia Godoy, que faz 
bolos em casa: objetivo 
é ampliar público

Patrícia Cruz
Divulgação/Lhullier & Perrot Photo
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De olho em 
novos mercados
Na contramão da recessão econômica, a empresa de André Augusto 
Lima Vieira não tem mais espaço para crescer. No ano passado, estourou 
o limite do MEI e agora precisa se organizar como microempresa. O 
negócio de André, que trabalha com busca e apreensão e investigações 
particulares, começou em 2014, logo após ele ser demitido de uma 
empresa da área de recuperação de crédito. Ele aproveitou o know-how 
e passou a oferecer serviços para os contatos que já tinha no setor. 
Depois de um início difícil, a carteira de clientes começou a aumentar 
em 2016, os valores se tornaram maiores e ele viu uma oportunidade de 
atuação em outros Estados.  

“A gente sempre acha que sabe tudo o que tem que fazer. No check-up 
notei que não estava no caminho certo”, conta André. Ele já havia feito o 
diagnóstico quando abriu a empresa e procurou o Sebrae-SP novamente 
para poder crescer com planejamento – afinal, a ideia é contratar cinco 
funcionários e ampliar o negócio para todo o Brasil. “Minha visão era 
muito fechada. Hoje acho que estou mais aberto e aprendi a vender meu 
peixe”, diz.

André Vieira tornou-se ME 
recentemente: ideia é atuar 
em outros Estados

COMO FUN CIONA O CHECK-UP NA PRÁTICA

C
ri

s 
C

as
te

llo
 B

ra
nc

o



EDIÇÃO 279 | JULHO DE 2017 | 11

COMO FUN CIONA O CHECK-UP NA PRÁTICA
EXEMPLO DE UMA TRILHA DO CONHECIMENTO PREENCHIDA

CURSOS

Com o resultado do Check-Up Empresa em 
mãos (à esquerda), o empreendedor recebe a 
sugestão de soluções e cursos para aprimorar os 
conhecimentos nas áreas indicadas. A partir daí, 
ele forma sua trilha do conhecimento.

Ao final da trilha, construída a partir de soluções 
personalizadas para o seu negócio, o empreendedor pode 

começar a aplicar os conhecimentos e técnicas adquiridos 
na própria empresa. Interessados podem procurar uma 

unidade do Sebrae-SP e fazer um diagnóstico em conjunto 
com um analista, por meio do programa Sebrae com Você, 

ou pelo site checkupempresa.sebraesp.com.br.
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Planejamento financeiro é essencial para evitar aborrecimentos e apertos na hora de pagar o direito para os funcionários

Programe-se para 
pagar o 13º salário
Patrícia Cruz

Felipe Tarkany, gerente 
de operações da Reobote: 
“Reserva de caixa reduz 
impacto no orçamento”

13º salário é um assunto que co-
meça a vir à tona no segundo 

semestre, com a expectativa do paga-
mento, o que fazer com o dinheiro e 
quanto a remuneração vai injetar na 
economia. Mas quem é empresário 
precisa se preocupar com esse tema 
bem antes para evitar aborrecimentos 
e apertos financeiros.

De acordo com o consultor do Se-
brae-SP Maurício Mezalira, apesar do 
empresário saber da obrigatoriedade 
do pagamento do 13º salário, dificil-
mente ele consegue guardar esse di-
nheiro no dia a dia. “Isso se deve em 
grande parte porque a gestão finan-
ceira dos pequenos negócios é feita 
com base no que entrou e saiu do cai-
xa”, conta.

Essa era a realidade da empresa 
Reobote, localizada na zona leste de 
São Paulo, até a chegada de Felipe Tar-
kany, que começou a trabalhar na em-
presa criada pelo pai, Eudario Souza 

da Silva. No início, em 2006, logo que 
ele começou na empresa, uma pessoa 
era responsável pelo acompanhamen-
to da parte financeira. “Já era bom de 
certa forma porque existia um acom-
panhamento visando o caixa, quanto 
pagou, quanto recebeu”, lembra o ge-
rente de operações. Na época, Tarkany 
trabalhava de dia e estudava admi-
nistração à noite. Em seguida, se espe-
cializou em qualidade e agora planeja 
um MBA em direção executiva.

Tarkany assumiu a parte financei-
ra só em 2012, quando começou a fazer 
uma gestão mais madura da empresa. 
O planejamento para o pagamento do 
13º salário e férias dos funcionários co-
meçou após contato com o Sebrae-SP e 
a apresentação de modelos de Demons-
tração do Resultado do Exercício (DRE).

Desde então, a empresa calcula o 
porcentual das férias e 13º salário dos 
funcionários que deve ser poupado 
todos os meses e já inclui o valor no 

O resultado do mês, como se fosse uma 
despesa daquele período. “Fazemos 
uma reserva de caixa. Além de não ter 
um impacto tão grande no orçamento 
da empresa em dezembro, que já é um 
mês de receita baixa, conseguimos ter 
um resultado não tão impactante de 
despesa”, afirma.

A Reobote, especializada em fos-
fatização, trefilação e decapagem de 
aços, tem atualmente dez funcioná-
rios. “Nosso negócio é específico e 
atendemos vários mercados diferen-
tes. Ao mesmo tempo que caiu o mer-
cado automobilístico, outros foram 
melhorando. De modo geral, enxergo 
uma melhora”, conta Tarkany, que fez 
uma contratação recentemente para 
um novo turno na empresa.

PLANEJAMENTO
O consultor do Sebrae-SP ressalta 

que saber o custo de um empregado 
é um desafio para os donos de micro 

e pequenas empresas. “Além do salá-
rio combinado, ele deverá considerar 
outros custos previstos na CLT e nos 
acordos coletivos das respectivas cate-
gorias”, destaca.

Na prática, os empresários não fa-
zem a reserva financeira ao longo do 
ano. “Devido ao dinamismo dos ne-
gócios e os desequilíbrios no fluxo de 
caixa, o provisionamento não é feito, 
comprometendo o planejamento fi-
nanceiro. Quando chega o final do 
ano o empresário acaba tendo que re-
correr a alguma linha de crédito para 
solucionar o problema”, diz Mezalira.

Uma pesquisa do Sebrae mostra 
justamente a utilização do financia-
mento para o pagamento. No fim de 
2015, 64% das empresas consultadas 
no Estado de São Paulo afirmaram que 
iriam conseguir pagar o 13º salário em 
dia, 5% não iriam pagar em dia, 30% 
não tinham empregados com direito 
ao 13º. Entre as empresas com empre-
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Thinkstock

Cursos e oficinas presenciais

Curso “Na Medida - Gestão financeira”: Aprenda a fazer um dos 
mais importantes planejamentos da empresa: o financeiro. Saiba como 
organizar e controlar os custos e aplicar recursos, entre outros.

Oficina “Fluxo de caixa”: Aprenda a controlar as movimentações 
financeiras e tome decisões com mais segurança.

Oficina “Indicadores financeiros”: Conheça os principais indicadores 
financeiros do seu negócio e saiba como aumentar sua rentabilidade e 
lucratividade.

Cursos e oficinas nos Escritórios Regionais do Sebrae-SP. Consulte os 
endereços no site sebraesp.com.br ou no 0800-570-0800. A agenda 
de cursos e eventos pode ser acessada em agenda.sebraesp.com.br

Cursos online

Fluxo de caixa: Mostra a importância do fluxo de caixa para a gestão 
financeira de um empreendimento e ensina a adquirir mais propriedade 
na gestão de seu negócio, estabelecendo uma rotina de controles 
do caixa que permita tomar decisões seguras para continuidade e 
crescimento de seu empreendimento.

Gestão financeira: Fala da necessidade do planejamento, análise e 
controle das atividades financeiras da empresa para que o empresário 
possa tomar decisões corretas e assim maximizar os resultados 
financeiros.

Contabilidade para empresários: Explica ao empresário a importância 
de conhecer e utilizar as informações geradas pela contabilidade 
como ferramenta para controlar e planejar o seu negócio. Possibilita 
ao empresário, por meio do conhecimento dos principais aspectos da 
contabilidade em micro e pequenas empresas, um acompanhamento 
mais efetivo dos resultados do trabalho do contador de sua empresa.

ead.sebraesp.com.br

COMO O SEBRAE-SP PODE AJUDAR VOCÊ

COMO CALCULAR O 13º SALÁRIO E OUTROS ENCARGOS:

NÚMEROS NO ESTADO DE SÃO PAULO

gados com direito ao abono de fim de 
ano, 11% pretendiam contar com em-
préstimo para pagar o 13º.

Para não errar o custo do 13º salá-
rio, o consultor financeiro orienta o 
empresário a considerar todo mês o 
equivalente a 1/12 do salário do empre-
gado. Esse valor deverá ser guardado, 
preferencialmente, em uma aplicação 
financeira para que o dinheiro renda 
juros. “Ao considerar o custo dentro do 
mês em que ele ocorreu possibilita ao 
empresário enxergar adequadamente 
se sua empresa está indo bem, ou seja, 
se está gerando lucro”, observa.

O consultor lembra ainda que o em-
presário não pode esquecer de incluir na 
conta outros encargos trabalhistas para 
não desequilibrar as finanças em uma 
eventual demissão do funcionário.

Quem ainda não começou a guar-
dar o dinheiro pode começar o quan-
to antes. Basta dividir o valor do pa-
gamento pelo número de meses que 
faltam. “Não se precaver para o paga-
mento deste adicional é um dos mo-
tivos que muitas empresas começam 
o ano com dificuldade porque preci-
saram pegar empréstimos”, alerta o 
consultor do Sebrae-SP.

Salário R$ 1.200,00

13° Salário 8,33% R$ 100,00

Férias 8,33% R$ 100,00

1/3 de Férias 2,78% R$ 33,33

Outros Encargos Média 5% R$ 60,00

FGTS 8% R$ 119,47

FGTS/Multa 
Rescisória

4% R$ 59,73

TOTAL R$ 1.672,53

Fonte: Sebrae – pesquisa feita em 2015

das empresas com empregados com direito a gratificação 
pretendiam contar com empréstimo para pagar o 13º11%

64% das empresas iriam conseguir pagar o 13º salário em dia

5% não iriam pagar em dia

30% não tinham empregados com direto ao 13º

http://ead.sebraesp.com.br
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CONSULTORIA

FRANQUIAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

o sebrae-sp não se responsabiliza pelas informações disponibilizadas neste espaço publicitário. o anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

Para tornar a comunicação 
mais acessível ao cliente 
com deficiência auditiva, o 
Sebrae-SP disponibiliza o 
serviço de intérprete de Li-

bras em seus eventos presenciais. A 
solicitação do serviço deverá ser co-
municada no ato da inscrição e com 
antecedência de 5 (cinco) dias úteis à 
data de realização do evento. O cliente 
ou seu representante poderá se ins-
crever pessoalmente nos Escritórios 
Regionais, pelo portal do Sebrae-SP ou 
pelo 0800 570 0800.

Aproveite a oportunidade 
para crescer, superar a crise 
e seguir rumo ao sucesso!

Conheça bem a sua empresa e entenda como ela pode ser melhorada nas principais questões que tiram o sono de 
qualquer empreendedor: finanças, planejamento, marketing, RH, leis e normas, inovação e muito mais. O Check-
up Empresa é um diagnóstico gratuito, rápido e eficiente, que aponta as principais dificuldades no seu negócio, 
sugerindo um conjunto de soluções para eliminar esses problemas. Chega de crise! Tome já uma atitude e faça o 
Check-up Empresa do Sebrae-SP, o primeiro passo para você dar uma guinada na sua empresa. 

Ligue 0800 570 0800, procure um local de atendimento do Sebrae-SP ou acesse:

A partir da realização do diagnóstico do seu negócio, o Sebrae-SP irá oferecer várias soluções para o sucesso da sua empresa.

http://checkupempresa.sebraesp.com.br

Venha

fazer o

check-up

da sua

empresa!

PARCELAMENTO EM ATÉ 18X
PARA MEI E ME

PARCELAMENTO EM ATÉ 18X
PARA MEI E ME

PARCELAMENTO EM
 ATÉ 18X PARA

 MEI E ME

www.mfmarcasepatentes.com.brwww.mfmarcasepatentes.com.br
 11 2537-5912 / 2023-4375 / 98484-8274      11 2537-5912 / 2023-4375 / 98484-8274     

®
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Registro de Software Direitos Autorais
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Muitas pessoas sonham em ser 
seu próprio chefe ou patrão e tor-
narem-se empresários, no entan-
to, a pergunta que surge nesse mo-
mento é: será que todo empresário 
é um empreendedor?

Outras dúvidas: você já pensou 
em atuar num projeto ou negócio 
próprio? Quantas oportunidades 
você identificou e tomou iniciati-
vas para colocá-las em prática? 
Que produtos ou serviços novos 
você desenvolveu ou melhorou 
para atender a alguma demanda? 
Quantas vezes perdeu noites de 
sono ou deixou de sair e se divertir 
para se dedicar a um projeto, meta 
ou negócio? Quantas vezes você 
se preocupou em saber se o que 
pretende entregar tem a qualida-
de esperada pelo cliente? Voltando 
à primeira pergunta: será que todo 
empresário é um empreendedor? 

Ser empreendedor é uma carac-
terística comportamental. A postu-
ra é o que o define como tal. Todo 
empreendedor tem uma enorme 
capacidade de influenciar positiva-
mente os ambientes em que atua, 
mudando a realidade local, e qua-
se sempre se destaca como inova-

JOYCE COSTA HENRIQUE, 

analista do Sebrae-SP em Barretos

dor e criativo. Desempenha melhor 
ainda seu papel na medida em que 
permanece em constante aprendi-
zado sobre possíveis oportunidades 
de negócios e, principalmente, so-
bre como tomar decisões modera-
damente arriscadas que objetivam 
a inovação. É bom sempre ter em 
mente que nem toda ideia é oportu-
nidade, pois é necessário ter merca-
do consumidor para isso.

De acordo com definição da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) 
sobre as características empreende-
doras, o empreendedor está sem-
pre buscando informações e opor-
tunidades, estabelecendo metas, 
agindo com iniciativa, persistência, 
comprometimento, independência 
e autoconfiança, utilizando sua rede 
de contatos para ajudá-lo a atingir os 
objetivos, exigindo qualidade e efici-
ência, planejando e monitorando e 
calculando os riscos para diminuir as 
chances de erro.

Se você ainda não se considera 
um empreendedor, não desanime. 
A boa notícia é que você não precisa 
ter nascido com as habilidades em-
preendedoras: elas podem ser per-
feitamente aprendidas e desenvol-
vidas com o devido direcionamento. 

O Sebrae Responde é um 
serviço para tirar dúvidas 
de empreendedores sobre a 
abertura de novos negócios e 
questões relacionadas à gestão 
de empresas já em atividade.

Tenho comportamento 
empreendedor?

Divulgação

AGENDA 
FEIRAS DE 
NEGÓCIOS

Francal 2017 - 49ª Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios

Quando: de 2/7/2017 até 5/7/2017

Onde: Expo Center Norte - R. José Bernardo Pinto, 333 - V. Guilherme - São Paulo/SP

Informações: http://www.francal.com.br/2017/ / (11) 2226-3100

Inspiramais Inverno 2018 - Salão de Design e Inovação de Materiais da 

América Latina

Quando: 3/7/2017 e 4/7/2017

Onde: Centro de Eventos Pro Magno - Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São Paulo/SP

Informações: http://www.inspiramais.com.br/

Mega Artesanal 2017 - 12ª Mega Artesanal 2016 

Quando: de 11/7/2017 até 16/7/2017

Onde: São Paulo Expo - Exhibition & Convention Center / Rodovia dos Imigrantes, 

km 1,5  - Jabaquara, São Paulo/SP

Informações: http://www.wrsaopaulo.com.br/index.php/eventos/mega-

artesanal / (11) 5067-1717

Serigrafia Sign Futuretextil - 27ª Feira Internacional de Serigrafia, 

Comunicação Visual, Sinalização, Sublimação, Impressão Digital, Impressão 

Têxtil

Quando: de 12/7/2017 até 15/7/2017

Onde: Expo Center Norte - R. José Bernardo Pinto, 333 - V. Guilherme - São Paulo/SP

Informações: https://www.serigrafiasign.com.br/pt/home.html

Smartphone Congress - 2ª Congresso de Smartphone, Tecnologias e 

Negócios Afins

Quando: de 17/7/2017 até 19/7/2017

Onde: Transamerica Expo Center - Av. Dr. Mario Vilas Bôas Rodrigues, 387 - Santo 

Amaro, São Paulo/SP

Informações: http://smartphonecongress.com.br/

Escolar Office Brasil 2017 - 31ª Feira Internacional de Produtos para 

Papelarias, Escolas e Escritórios

Quando: de 23/7/2017 até 26/7/2017

Onde: Expo Center Norte - R. José Bernardo Pinto, 333 - V. Guilherme - São Paulo/SP

Informações: http://www.escolarofficebrasil.com.br/2017/index.asp / (11) 

2226-3100
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Nilva Oliveira: tragédia 
pessoal deu ideia para 
criação da escola

Dentro do foco
Nilva Oliveira é fundadora do Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo, que já formou mais de 5 mil alunos na área da saúde.
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u atuei durante quase 20 anos 
em laboratórios de análises 

clínicas e tinha um grande sonho de 
aprender hematologia. Prestei um 
concurso na Fundação Pró-Sangue, 
comecei a trabalhar num laborató-
rio de anemias lá dentro e percebi 
que chegavam muitos pacientes com 
diagnósticos tardios. Foi quando eu 
quis me especializar mais para que 
erros como esse não se repetissem.

Fui para São José do Rio Preto par-
ticipar de um simpósio e no retorno 
eu sofri um acidente de carro. Foi uma 
tragédia: fiquei três dias presa no car-
ro com a minha mãe e minha tia. Che-
gando em São Paulo, elas morreram e 
eu consegui sobreviver.

Comecei a me questionar por que 
tinha de me deslocar tantos quilôme-

tros para me especializar, me atuali-
zar. Foi quando percebi que faltavam 
esses tipos de cursos em São Paulo e foi 
daí que surgiu a ideia de criar o Ipessp 
(Instituto de Pesquisa e Educação em 
Saúde de São Paulo).

Eu tinha muitos contatos na área 
da saúde, liguei para todos eles e foi 
assim que eu formei a primeira turma 
de 80 pessoas no Centro Universitário 
da USP. Um tempo depois, os alunos 
começaram a pedir uma estrutura, 
queriam aulas práticas, não queriam 
mais ver as células nos slides.

Nós não tínhamos viabilidade fi-
nanceira para montar uma estrutura 
e foi quando vimos um encarte no jor-
nal falando do Projeto Brasil Empreen-
dedor, uma parceria entre o Sebrae o 
governo federal. Para os melhores pro-

“E jetos seria liberada uma verba de R$ 
50 mil. Nós nos inscrevemos e de 530 
propostas, 21 foram selecionadas e o 
Ipessp estava entre elas. Eu fiz vários 
cursos no Sebrae, entre eles, fluxo de 
caixa, planejamento financeiro, como 
vender mais, como se tornar uma líder 
eficaz, entre outros. O Sebrae tem mui-
tos cursos, inclusive, de graça, além de 
muitos workshops, cursos online.

Hoje, no Ipessp, temos 54 cursos 
de atualização, capacitação e pós-gra-
duação. Estamos em fase de creden-
ciarmos o instituto em faculdade, em 
2018 nos tornaremos a Fipessp. Esta-
mos pensando em cursos a distância, 
porque constatamos que 41% dos nos-
sos alunos são de outros Estados e ci-
dades do Brasil. Então, pensamos em 
expandir o Ipessp para o Nordeste e 

interior de São Paulo.
Estamos numa localização privi-

legiada, no entorno de 22 hospitais, 
inclusive do lado do Hospital das Clí-
nicas, próximo das estações de metrô 
Clínicas, Consolação e Paulista.

Digo que é preciso concentrar as 
energias em vender, porque senão a 
empresa quebra. Você precisa organi-
zar a empresa para que ela sobreviva 
sem você, a empresa precisa ser maior 
que você, porque o que age é sua inte-
ligência e não sua presença física.

Nunca pensei em desistir porque 
acredito muito no meu sonho, tenho 
muita persistência. Então, não desis-
ta! Se você persistir e acreditar no seu 
sonho, vai conseguir fazer sucesso.”

Veja o vídeo com a história do Ipessp 
em youtube.com/sebraesaopaulo.

http://youtube.com/sebraesaopaulo

