Diante de um problema sanitário
que se instaurou na produção do
pescado, empreendedor adotou
medidas de gestão que permiti-

ram reverter a situação e alcançar
ganho de produtividade e muita

Piscicultor busca
especialistas para
ser destaque

lucratividade.
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Com duas consultorias
técnicas, Marcelo
conseguiu combater
uma praga de sua
propriedade e ainda
melhorar a gestão
de seu negócio
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com o auxílio do Sebrae. Outra consultoria, desta vez na área de gestão, foi

E

indicada para o piscicultor aprimorar

É um serviço com o propósito de

mpresário e produtor rural,

Na unidade de atendimento

Marcelo Ribeiro divide seu

do Sebrae de Ariquemes, Marcelo

tempo entre a pizzaria estabe-

recebeu as orientações necessá-

lecida em Ariquemes e a propriedade
rural, em Cujubim, onde atua como

o controle de gastos e os resultados

levantar as necessidades das empresas, identificar soluções e recomen-

financeiros da propriedade.
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dar ações de melhoria através de uma

do tratamento adequado também fui

A participação nos Dias de

ferramenta chamada diagnóstico. A

orientado para as boas práticas de

Campo do Sebrae permitiram que o
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rias e uma consultoria técnica foi

consultoria realiza: atendimento per-

manejo que poderia fazer a preven-

Marcelo trocasse experiência com

indicada para avaliar o problema na

sonalizado, diagnóstico da empresa,

ção de um novo surgimento desse

outros produtores de peixe e apren-

Explorata Comunicação
Texto

propriedade. “Foram várias análises

plano de ação e orientações para colo-

parasita”, comemora.

desse um pouco mais, levando para

ele melhorou a gestão de seus negó-

até identificarmos que o parasita

car a teoria em prática. Na consultoria

cios e ainda superou uma praga que

acantocéfalo

poderia colocar em risco todas a sua

va presente no

produção de peixes.

Tambaqui. Além

piscicultor. Com a ajuda do Sebrae,

esta-

empresarial do Sebrae, profissionais
qualificados ajudarão a diagnosticar o
que a empresa precisa, a elaborar um
plano de ação e a colocar em prática as
soluções adequadas.

O Revisor
Revisão
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a sua propriedade experiências exi-

Diante da possibilidade de me-

tosas no cultivo do

ções por meio de palestra ou demonstração e

pescado.

também trocam experiências, o que possibilita

lhorar a gestão empresarial de sua propriedade, Marcelo decidiu continuar

Com

o

Os participantes podem receber orienta-

a transferência de conhecimento das práticas
de uma propriedade referência para as demais.
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Além de piscicultor, é proprietário de uma
pizzaria em Cujubim e em Ariquemes

desejo de aprender mais
e estar sempre motivado
para alcançar resultados
ainda mais expressivos, o
Marcelo é frequentador
assíduo das palestras rea-

As palestras buscam sensibilizar os

lizadas pelos Sebrae em

participantes para a necessidade de co-

Ariquemes.
Quando a gente
conta com a ajuda de
especialistas,

percebe

nhecer estratégias e ferramentas, visando o crescimento e à consolidação do seu
negócio. As palestras são normalmente
dentro das áreas de: empreendedorismo, planejamento, finanças, mercados

que sempre temos algo a

e vendas, inovação, cooperação, gestão

melhorar. E no meu caso,

de pessoas, organização e legislação.

os resultados foram positivos, pois conseguimos
avançar e ter um controle muito fiel
da situação financeira da nossa
propriedade”, destaca Marcelo.

