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ma empresa que começou pe-

quemes. Com a produção crescendo, a

quena, mas atualmente produz

mudança de endereço foi necessária,

mais de duas mil caixas de bis-

coito por mês. Esse é um breve resumo
da história de sucesso dos Biscoitos
Pranata, de Ariquemes, na região do
Vale do Jamari. O empreendimento
surgiu há cerca de oito anos e hoje se
tornou referência entre as agroindústrias de Rondônia.
“Nós começamos com aquele
trabalho de formiguinha, aquele trabalho manual que nós fazíamos o produto
e saímos de porta em porta oferecendo
para as pessoas, íamos a órgãos públicos, vendo como iria ser a aceitação
desse produto e com o sonho de sem-

buscando um local maior que atendesse a demanda da empresa.
“Hoje nós estamos atendendo
de Guajará-Mirim até Pimenta Bueno,
por enquanto. Nós temos participações
nessas fazendinhas na beira da BR,
mercados em Porto Velho, a praça de
Ariquemes absorve bastante e em Ji-Paraná”, afirmou Grethen.
Casado com Grethen há mais de
20 anos, Edilson Coutinho da Costa era
caminhoneiro e deixou a profissão para
se dedicar, junto com os dois filhos, à
agroindústria produtora de biscoitos.

pre crescer”, destacou Grethen Fabri-

“Na verdade ela me colocou

cia Argolo da Costa, proprietária dos

na empresa. Eu era motorista de

Biscoitos Pranata.

carreta, aí ela foi me colocando de-

A Pranata começou no município
de Cacaulândia, a cerca de 60 quilômetros de distância de Ari-

vagarzinho e quando eu vi já estava
incluso no sistema do biscoito. Nós
trabalhamos
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em família. Eu, ela e meus dois fi-

O Sebrae bus-

lhos. Estamos aí há oito anos traba-

ca ser parceiro das
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lhando”, relatou Edilson.

agroindústrias
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Grethen procurou ajuda para que
seu empreendimento crescesse ainda
mais, e ela conseguiu encontrar o apoio
que precisava no Sebrae.
“Quando a gente sentiu que havia aceitação por aqueles clientes que
a gente oferecia os produtos e sempre
vendíamos mais, resolvemos procurar o Sebrae, foi onde nós fizemos um
projeto com o Sebrae. Eles nós auxiliaram desde o princípio, com aquelas
informações de como administrar a
empresa, o registro da marca, a nossa
logomarca, foi tudo feito por meio do
Sebrae. Nós temos uma parceria bacana com o Sebrae”, afirmou Grethen.

do

estado, tentando entender a necessidade de todas as empresas e demonstrando os melhores
passos a serem seguidos pelos empreendedores.
“A Biscoitos Pranata contratou o Sebrae para fazer design de
comunicação, registrou a sua marca

Programa e consultorias especializadas
e customizadas com subsídio.
Pelo programa é possível inovar
por meio do acesso à mão de obra
especializada em sete áreas de
conhecimento: inovação (Design,
Produtividade, Propriedade intelectual,
Qualidade, Inovação, Sustentabilidade,
Tecnologia da Informação e
Comunicação).
Solicite aqui agora mesmo.

por meio do Sebraetec, fez também
consultoria de formação de preço,
planejamento estratégico, plano de
negócio e toda a parte administrativa de venda, que é importante para
qualquer empreendimento”, detalhou
Marcileide Zirondi, analista do Sebrae em Rondônia.

O Sebrae realiza capacitações com
palestras, cursos, seminários, dias de
campo e oficinas que permitem aplicar
o conhecimento adquirido na gestão
do próprio negócio.
Pode-se participar das capacitações
por meio de eventos presenciais ou
mesmo a distância.

A empresa
começou pequena
com a Grethen
vendendo os
biscoitos de porta
em porta, visitando
empresas e
prédios públicos
Apoiados pelo Sebrae, Grethen, o
marido e os dois filhos conseguiram encontrar ferramentas para elevar o nível
dos Biscoitos Pranata.
Dentre todos os serviços dis-

descarte indevido da matéria-prima e
criando novos métodos sustentáveis.
Promovendo consultorias, que
são realizadas pelos agentes de negócios e análises de mercado, o Sebrae
estipula um perfil e determina quais
ações serão necessárias para que o
empreendimento se estabeleça e pos-

Levanta as necessidades da empresa, identifica soluções e recomenda ações de melhoria por meio de uma
ferramenta chamada diagnóstico.
Procure orientação no Fale com um
Especialista aqui ou assista ao vídeo.
Confira mais aqui.

sa alavancar mais vendas. Os agentes
também realizam um mapeamento e,
após esse processo, propõem novos
meios para atuação.

O Sebrae desevolve projetos
para desenvolvimento de negócios
e crescimento econômico, tais
como piscicultura, crédito,

poníveis pelo Sebrae, a Grethen, dos

Os empreendedores participan-

Biscoitos Pranata, foi atendida pelo

tes do projeto recebem visitas in loco,

educação empreendedora e outras.

Projeto Ari-Agroindústria, em Arique-

além de participarem de diversas pa-

Conheça alguns dos projetos aqui.

mes, que trabalha com quatro verten-

lestras, treina-

tes principais: Gestão, Inovação, Mer-

mentos e co-

cado e Sustentabilidade.

nhecem outras

A primeira delas é a Gestão,
apresentando novos métodos para se
administrar e acompanhar a produção
do empreendimento. Outro pilar do projeto é a Inovação, que busca novos conceitos de produção e de valorização da
marca. O Mercado é o terceiro aspecto
do Ari-Agroindústria, nele os empreendedores estabelecem suas marcas,
expandem as produções e podem conhecer novos parceiros. Por fim, o pilar
Sustentabilidade atua minimizando o

histórias de Casos de Sucesso,
para que, com
essa troca de
conhecimento,
possam produzir novas ideias
para seus empreendimentos
e também criar
novas
pectivas.

pers-

cafeicultura, compras públicas,

