Ao perceber a possibilidade
de facilitar a comunicação
e as empresas após o
surgimento da nota fiscal
eletrônica, startup Nuble
tem conquistado investidores com a ajuda do Sebrae.

Startup recebe ajuda
do Sebrae para se
desenvolver
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A startup está em
constante evolução
em busca de
aperfeiçoar
a solução
desenvolvida
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startup Nuble do municí-

o serviço realizado pela empresa. A

pio de Cacoal, participou no

participação da startup foi financiada

mês de agosto do Desafio

Sebrae Like a Boss, no Congresso Internacional da Inovação, Tecnologia,
Empreendedorismo e Sustentabilidade – Cities em Uberlândia, MG. No
evento, os empreendedores puderam
apresentar a investidores brasileiros,

Participar do Sebrae Like a Boss
possibilitou novas oportunidades à startup

Segundo Cleber Rodrigo Altemann

ficuldades em gerenciar as notas em

disponibiliza capacitação e consultoria

um dos sócios da Nuble, o apoio do

tempo hábil.

pelo Sebrae, que tem apoiado no es-

para os empreendedores de acordo com

Sebrae na participação do evento foi

tado esse modelo de negócio.

o seu estágio.

importante para a divulgação e forta-

Trata-se de um programa o Sebrae que

Cada startup recebe o acompanhaento

lecimento da empresa.

Criada em 2016, a startup Nuble,

de um mentor especialista em startups

desenvolveu um sistema de geren-

que passa a orientar em encontros

ciamento dos arquivos de nota fiscal

individuais como modelar o seu negócio,

participação
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como validar a sua ideia, como diminuir

Like a Boss, assim

os empreendedores tiveram quatro

a incerteza do negócio e melhorar o

minutos para apresentarem a três
investidores o trabalho da empresa.

desempenho de mercado.

“Toda vez que uma empresa
emite uma nota fiscal eletrônica é
gerado um arquivo XML. A empre-

“Foi muito positiva a nossa

sa precisa declarar e enviar essa

no

que terminamos a
nossa apresentação já recebemos
contato de pessoas que estavam

nota para o contador.

Uma startup
apresenta
soluções
com base em
tecnologia

no local. Dessa

Muitas vezes, o profissional contábil precisa se deslocar até
o cliente para buscar
esses arquivos. Com
nosso
não

sistema
é

isso

necessário,

forma, fizemos uma lista de contatos

pois fazemos a sincronização auto-

que futuramente poderão investir na

mática desses arquivos que ficam

nossa startup”, disse Cleber.

salvos por cinco anos na nuvem,

Cleber Rodrigo explica que a
startup surgiu de uma necessidade
de mercado. Com a implantação da

isso dá mais agilidade para o contador”, explicou o sócio.
Atualmente a Nuble aten-

nota fiscal eletrônica em todo país,
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sília. Darllan
Tissei é analista de sistema e um
dos

funcioA ideia surgiu depois
de identificar um
problema recorrente

nários da empresa, ele se
diz satisfeito
em fazer parte de uma empresa que oferece so-

negócio. Dessa forma, o empreen-

luções práticas para a área contábil.

dedor identifica o problema, discute

“Para mim, como programador da Nuble, é uma experiência incrível participar desse projeto, que
veio para facilitar a vida do contador.

a solução e implementa a partir daí
uma produção da solução desse problema de forma escalável”, esclareceu Desóstenes.
A consultoria é realizada por um

Sabemos que para a área contábil o

O Sebrae tem apoiado os em-

consultor, profissional epecialista na

tempo é precioso. Ficamos satisfei-

preendedores de startups promoven-

área em que se realiza um diagnóstico,

tos em atender esses profissionais,

do a conexão deles com o mercado.

ou seja, identificam-se os problemas,

que só agora estão tendo a ajuda da
tecnologia para agilizar o trabalho o

“A exemplo da Nuble, o Se-

necessidades e soluções para, em
seguida, oferecer soluções.

brae tem dado suporte aos empreen-

Sua atuação permite uma melhoria na

dedores de startups oferecendo

gestão da empresa e ajuda na tomada de

Para o analista do Sebrae De-

consultorias e outras atividades. As-

decisões assertivas.

sóstenes Nascimento, a startup é um

sim, cumprimos nossa missão que é

modelo de negócio em crescimento

promover a competitividade, o de-

no Brasil todo.

senvolvimento sustentável e também

deles”, concluiu Darllan.

“A startup é caracterizada por
um mecanismo de atendimento para
soluções de problemas existentes no

o

fortalecimento

empreendedorismo local”, finalizou o analista.
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