De churrasquinho a centro
gastronômico em Pimenta Bueno
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Contribuição deste caso:
O Sebrae em Rondônia realiza estudos
de casos para diagnosticar estratégias
de negócios que dão certo.
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conseguiu chamar atenção
da população, que lotou o estabelecimento. Devido ao sucesso, já no segundo dia teve
que contratar um churrasqueiro para ajudar nas tarefas; no
terceiro dia, precisou contratar uma cozinheira. Pensou,
então, em desistir, pois não
acreditava que conseguiria
dar conta e julgava que talvez
a novidade dos “Espetos Caleb” passasse.
Entretanto, com o apoio
dos familiares, continuou, assim como a clientela, que foi
crescendo. Em menos de um
ano, Grelson trabalhava com
nove funcionários. Percebeu,
então, que já era hora de expandir os negócios. Com o
projeto de um prédio novo e
maior, viu que precisava de
uma qualificação para alavancar seu negócio.
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para a ação. Mas nem sempre
é fácil, então por onde começar? No que investir? Como
acesse o site:

sebrae.ro

para atender as
demandas da empresa

aí que o Sebrae entrou em
ação. Grelson procurou o Sebrae para se especializar e expandir seus negócios.No Sebrae, Grelson começou como
aluno do Empretec. Aprendeu
que um dos pontos de partida
de um bom empreendimento
é a elaboração de um plano
do Sebrae, avaliou os pontos
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A especialização
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Foi criada uma horta

fortes e fracos e a maneira
como cada um deles impactava suas expectativas. Sanou dúvidas, teve auxílio para
elaborar treinamentos de garçons, pizzaiolos e chefes de
cozinha.

Empretec: é uma metodologia
da Organização das Nações
Unidas (ONU) voltada para o
desenvolvimento das características do comportamento
empreendedor e para a identificação de oportunidades de negócio promovida em 34 países.
No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo Sebrae
e já capacitou 215 mil pessoas
em 9.100 turmas distribuídas
por todos os estados. A cada
ano o Empretec capacita em
torno de 10 mil participantes.
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Oportunidades e conquistas
Para conquistar é preciso saber usar as oportunidades a seu favor. Grelson,
com o Sebrae, compareceu a
várias feiras relacionadas ao
seu ramo, nas quais além de
fazer contatos e trocar experiências, conseguiu comprar
diversos maquinários. Conhecer mais a realidade de outros
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so, aconchegante e climatizado
para os clientes. Agora o “Espetos Caleb” se tornou “Espetos e
Pizzaria Caleb”.
Com o auxílio do Sebrae
foram estudados o aprimoramento para um restaurante de
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continua crescendo e é um
caso de sucesso em Pimenta
Bueno.

acesse o site:

sebrae.ro

Há o desenvolvimento de habilidades e uso de ferramentas para o participante aplicar
individualmente ou na equipe
reconhecendo potenciais, desenvolvendo competências e
orientando os funcionários a
definir metas claras e tangíveis
que contribuam para os objetivos da empresa.

sabia

empresários e trazê-las para a

Atitudes fazem a diferença

Líder Coach: a solução Sebrae Mais Líder Coach visa
capacitar os líderes participantes a adotar técnicas e ferramentas de coaching na busca
pela alta performance de suas
equipes e pelos resultados desejados.
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Estudar um caso quando...
... se entende que a empresa pode servir de
referencial para o mercado. As iniciativas
que se valem da inovação são as mais promissoras e o Sebrae tem por expertise que
esses casos não ocorrem por acaso. Casos
de Sucesso são produtos de muito esforço,
zelo e dedicação com trabalho baseado na
estratégia voltada para resultados...

