Capacitações
e orientações
trazem segurança
para crescer

Mesmo com grandes dificuldades e próximo a fechar a empresa, Sílvio recebeu as orientações do agente de orientação
empresarial do Negócio a Negócio e conseguiu reorganizar
as finanças diminuindo as dívidas enormes que contraiu.
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E

ntre uma conferida na mer- escolares e, em breve, também estarecadoria e um atendimento mos trabalhando com alguns itens de
ao cliente do supermerca- cama, mesa e banho e eletrodoméstido GoodBom, o empresário cos”, disse o empresário.
Luciano Venturin nos conta que nem
Segundo Luciano, o Sebrae teve
sempre foi assim. No início ele teve uma grande participação na expansão
algumas dificuldades, mas que foram dos negócios. “O Sebrae só vem somar,
superadas com a experiência e os co- apoiando a gente com consultoria e
nhecimentos adquiridos pelo Sebrae.
as orientações do Negócio a Negócio,
Luciano Ventuque tem contriO Sebrae vem somar buído para o nosrin é empresário do
ramo alimentício
so crescimento
com os cursos,
e um dos sócios
palestras, consultorias como empresário.
do supermercado
Desde o fechae as orientações do
GoodBom, localizamento do caixa
Negócio
a
Negócio
do na zona leste de
até a exposição
Porto Velho. “Eu era
dos produtos, em
empregado em uma empresa privada tudo o agente de orientação empresade engenharia, mas aceitei o convite do rial tem nos auxiliado”, afirmou.
meu sogro para trabalhar no supermerO empresário ainda lembra dos
cado da família dele. Antes, o prédio cursos e palestras que tem participado GoodBom era bem menor e menos do por meio do Sebrae. “Tenho adquisortido. Há dois anos abrimos essa loja rido muitos conhecimentos e isso tem
aqui, bem maior, e estamos com atendi- me dado mais segurança para emmento de açougue, estamos ampliando preender cada
sessão de gôndolas só para materiais vez mais. Uma
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novidade é o marketing virtual, em que
anunciamos as promoções e novidades aqui do mercado pelas redes sociais aos nossos clientes”, finaliza.
Luciano garante que as vendas
têm aumentado e pretende, em pouco
tempo, montar uma rede de supermercados GoodBom. “Daqui a uns 10
anos eu quero ter no mínimo 10 lojas,
e, com o apoio do Negócio a Negócio
do Sebrae, eu acredito que será possível, sim,” conclui confiante.

Confira mais Casos de Sucesso
do Sebrae em sebrae.ro/sucesso.
Para saber o que o Sebrae
pode fazer por você, acesse o site
www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente
para 0800 570 0800.
Você também pode contatar
o Sebrae pelo WhatsApp no número
(69) 98130 5656, ou acessar o Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube
nos canais Sebrae RO.

Negócio a Negócio é um programa
gratuito de atendimento e orientação empresarial que oferece diagnósticos e recomendações para
microempreendedores individuais
e donos de microempresas.
O agente de orientação empresarial realiza visitas na empresa e
aplica um diagnóstico de gestão
básica, abrangendo temas como
finanças, operações e mercado.
Em seguida, sugere soluções para
melhoria do seu negócio.
Com o Negócio a Negócio, foi possível
vislumbrar o crescimento
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CONTRIBUIÇÕES
Após alguns momentos de dificuldade, orientações sobre gestão aliadas a cursos e palestras
para adquirir o conhecimento
adequado possibilitam fortalecer
o negócio ao ponto de se projetar
abrir uma nova loja por dia.

