Da informalidade ao
sucesso: restaurador
conquista seu espaço

Quando se está na informalidade, fica
mais difícil fazer a gestão do negócio.
Não dá para colocar fachada, pois
chama a atenção dos clientes e da
fiscalização; não dá para abrir uma
conta empresarial no banco, tampouco acessar crédito; não dá para vender às empresas, pois exige-se nota
fiscal; enfim, fica muito difícil fazer o
negócio crescer.

Contribuição deste caso:
Além de formalizar o negócio, é importante investir no
aprendizado para fazer uma boa gestão do negócio.
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Sebrae em Vilhena – que aten-

trabalho um jeito de ter mais segurança e sair da informalidade.
“Através das oficinas eu passei a entender melhor o que é ser
microempreendedor. E são muitas as
ideias que têm vindo para melhorar o
meu trabalho, o meu negócio”, conta
ao relembrar que conheceu o Sebrae
e seus programas através do convite
de um cliente. Atualmente, Reinaldo
participa periodicamente das reuniões
com trocas de experiências e conhecimento do trabalho desenvolvido por
outros microempreendedores.
O negócio de Reinaldo já fazia
sucesso no Mato Grosso, onde morou por anos. Em Rondônia, o trabalho de restauração de móveis antigos ganhou mais força. “As pessoas
têm sempre aquele móvel que é de
família, que tem valor sentimental e
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Sebrae em Vilhena promove a capacitação para quem quer saber mais
sobre os programas oferecidos pelo
órgão na região. Com as oficinas, o
número de trabalhadores que passam
a acreditar mais no próprio sonho tem
aumentado. Em todo o Brasil já são
mais de 7,3 milhões de microempreendedores.
No começo, Reinaldo conta
que teve dificuldade por não saber
separar as despesas pessoais das
empresariais. “Ainda há certa bar-
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alguma instituição; mas com
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do mais fácil”, relata.

OFICINAS DO SEI
Estas oficinas foram desenvolvidas especialmente para o Microempreendedor Individual (MEI) e
são adquiridas presencialmente
por um instrutor do Sebrae.
- SEI Vender
- SEI Comprar
- SEI Planejar
- SEI Controlar Meu Dinheiro
- SEI Formar Preço
- SEI Empreender
- SEI Unir Forças para Melhorar
- SEI Administrar
- SEI Clicar
- SEI Contratar
- SEI Crescer
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Além da capacitação presencial,
você pode fazer cursos a distância pelo portal EAD do Sebrae
ou baixar uma cartilha em PDF
clicando aqui.
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Aplicabilidade do caso:
- formalizar o negócio possibilita dar mais
visibilidade.
- adquirir conhecimentos, como nas oficinas do Sei, ajuda a evitar erros de gestão.

