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Em vigor desde setembro 
de 2020, a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei 13.709/18) 

regulamenta a coleta, processamento 
e armazenamento de dados pessoais. 
O Brasil passou a integrar um grupo 
de países que busca proteger a 
privacidade de seus cidadãos. Com 
isso, o Sebrae iniciou um processo de 
adequação à nova legislação, desde a 
orientação a clientes até a criação e 
adoção de políticas ainda mais rígidas 
de segurança da informação.

O diretor de Tecnologia e Gestão, 
João Carlos Gouveia, ressalta que o 
Sebrae Goiás aderiu à metodologia 
Nacional do Sistema para 
implementação da LGPD e ocupa hoje o 
5° lugar no ranking de execução desta. 
“O Sebrae está muito preocupado com 
a adequação dessa lei, não só em sua 
própria implementação, mas também 
em ajudar as pequenas empresas a se 
adequarem”, afirma o diretor.

Ele ressalta que foi instituído um DPO 
(Data Protection Officer), que coordena 
uma rede de apoio em todas as regionais 
no Estado e está sob responsabilidade 
da analista Camila Moreira. “Nossa 
diretoria tem sido grande parceira desse 
projeto e está empenhada não só na 
implementação 100% segura da LGPD no 
Sebrae, mas também na ajuda aos nossos 
empresários”, explica a analista.

Sebrae Goiás ocupa 5° lugar no ranking nacional de 
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Além da preocupação em implementar a legislação internamente, o Sebrae criou diversas maneiras de 
ajudar o micro e pequeno empresário a realizar as adequações necessárias

Silvio Simões

João Carlos Gouveia,  
diretor de Tecnologia e Gestão

Camila Moreira
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No site do Sebrae existe uma página 
específica para esclarecimentos e 
orientações sobre a LGPD (www.
sebraelgpd.com.br). Além de cursos 
online com duração média de duas horas 
sobre o tema, como o “EAD LGPD – Sua 
empresa está preparada?”. As inscrições 
são gratuitas e podem ser realizadas no 
portal Sebrae. Há, ainda, a possibilidade 
de contratação de atendimento com 
consultores especializados no tema.

Para ajudar os pequenos negócios e 
evitar que a implementação da Lei seja um 
transtorno, o Sebrae elaborou uma proposta 
preliminar para a regulamentação de um 
processo simplificado de adequação à LGPD 

“O Sebrae está muito preocupado 
com a adequação dessa lei, não só 
em sua própria implementação, mas 
também em ajudar as pequenas 
e m p r e s a s  a  s e  a d e q u a r e m ”

João Carlos Gouveia 
diretor de Tecnologia e Gestão

pra MEIs, micro e pequenas empresas. O 
documento foi encaminhado à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 
em março deste ano, e visa buscar prazos e 
multas mais flexíveis, de acordo com o porte 
da empresa. “O Sebrae defende a aplicação 
da Lei, mas propõe tratamento diferenciado 
aos pequenos negócios porque o setor 
ainda está abalado pelos efeitos da crise da 
pandemia”, opina o diretor João Gouveia.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Turismo em Goiás

Educação e Inovação

Goiás é o 3º em cumprimento de meta
BRASIL MAIS

Coopera Goiás terá investimento de R$ 3,2 mi
Na quinta-feira, dia 28 de 

junho, aconteceram os encontros 
de fechamento dos workshops 
Regionais da Região Turística 
do Vale da Serra da Mesa e do 
Vale do Araguaia. Os encontros 
virtuais foram para apresentação 
do mapeamento situacional, 
consolidação das estratégias, 
elaboração das ações prioritárias 
e  próx imos passos  para  o 
desenvolvimento dessas regiões. 
O workshop regional acontece em 
três encontros com as 10 RTs e 
faz parte do escopo das ações do 
Convênio Sebrae e Goiás Turismo. 
Os trabalhos são conduzidos por 
Priscila Vilarinho, analista e gestora 
do projeto de turismo no Sebrae.

O Programa Educação Empreendedora 
e Inovação do Sebrae foi apresentado 
para os alunos de pós-graduação dos 12 
campi do IF Goiano - Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia. A 
apresentação aconteceu no dia 24 de 
junho e foi coordenada pelos analistas 
Cleonice Silva e Athos Ribeiro.

G o i á s  e s t á  n a  t e r c e i r a 
posição do ranking nacional 
no cumprimento da meta de 
alcance às pequenas empresas 
dentro do programa Brasil Mais. 
"O objetivo é levar às pequenas 
empresas soluções voltadas à 
produtividade e competitividade 
com melhorias em áreas como 
gestão f inanceira, gestão de 
produtos e transformação digital, 
dentre outras", afirma o diretor 
técnico, Marcelo Lessa. A iniciativa 
é do Governo Federal, coordenado 
pelo Ministério da Economia, com 
gestão operacional da Agência 

O diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás, Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto, participou 
nesta quinta, 1° de julho, da 
Semana do Cooperativismo, 
evento em que o governador 
Ronaldo Caiado anunciou o 
investimento de R$ 3,2 milhões 
no setor e isenção de taxas para 
novas cooperativas. A medida 
integra o Programa Coopera 
Goiás, parceria do Sistema S, 
OCB/GO  e o Governo do Estado. 
O projeto de fomento, chamado 
I n c u b a C o o p,  v a i  a t e n d e r 
diretamente 5 mil pessoas, sendo 
3.750 de empreendimentos 
solidários, como artesãos e 
agricultores familiares. Estiveram 
presentes diversas autoridades 
e representantes de entidades, 
como os presidentes da FIEG, 
André Rocha,  eda Fac ieg , 
Ubiratan Lopes.

Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) e execução pelo 
Senai e Sebrae.

A gerente da Agência de Goiânia, 
Larissa Ribeiro, coordenou no dia 
25 de junho em reunião com o 
Círculo de Apoio à Aprendizagem 
Profissional (CAMP), da capital, 
reunião de planejamento das 
ações de julho a dezembro de 2021 
destinadas a atender 250 jovens 
aprendizes com o Programa de 
Educação Empreendedora.

Apoio à 
Aprendizagem
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O gerente da Regional Aparecida 
de Goiânia, Éder Oliveira, recebeu 
gerentes e analistas Sebrae para uma 
visita técnica sobre melhores práticas 
no âmbito das Salas do Empreendedor 
no município. A visita ocorreu na 
segunda-feira, 28 de junho, e incluiu 
também as instalações de Trindade. A 
ação foi uma parceria com a Unidade 
de Políticas Públicas, representada 
pela analista Elaine Moura e pelo 

assessor Alan Máximo. A gerente da 
Agência de Caldas Novas, Fernanda 
Lobato, e a analista Giovana Lopes 
também estiveram presentes. Houve 
ainda representantes de Itumbiara 
e a participação dos prefeitos de 
Aparecida, Gustavo Mendanha, e 
de Trindade, Marden Júnior. Além 
dos secretários de desenvolvimento 
e c o n ô m i c o  e  a g e n t e s  d e 
desenvolvimento dos dois municípios.

APARECIDA DE GOIÂNIA E TRINDADE
Melhores Práticas

GIRO POR GOIÁS 

ALEXÂNIA

MINAÇU

O gerente da Regional Centro, Sérgio 
Carvalho, participou nesta quarta-
feira, 30, de reunião com o prefeito 
de Alexânia, Allysson Lima, e demais 
lideranças do município. O encontro 
ocorreu na Câmara Municipal da 
cidade e teve por objetivo tratar da 
ações do Sebrae a partir da atuação 
da Sala do Empreendedor.

Os analistas do Sebrae Goiás, Ana Paula 
Conceição e Ewerton Filho participaram 
na última terça-feira, 29, de reunião com 
o gerente administrativo e financeiro da 
Sama Minerações Associadas, Hanilton 
Souza Moraes, para apresentar o Plano 

de Desenvolvimento de Fornecedores 
para as Mineradoras da região. O diretor 
do SESI SENAI SAMA, Josué Teixeira de 
Moura, e a gerente de relações com o 
mercado, Francisca Rodrigues, também 
participaram do encontro.

Sala do Empreendedor

Desenvolvimento de fornecedores

Em parceria com a Prefeitura de 
Itapirapuã, o Sebrae Goiás realizou, 
de 21 a 25 de junho, o curso Como 
Atender Melhor seu Cliente. A 
iniciativa teve como objetivo 
atender uma demanda local sobre 
como melhorar o atendimento 
do comércio na cidade. Outras 
ações em parcerias estão sendo 
negociadas ainda para este ano

O Sebrae Goiás oferece uma hora 
gratuita de mentoria presencial 
para Negócios Digitais na Agência 
de Goiânia. Os horários podem 
ser agendados pelo 0800 570 
0800 ou pelo site agendamento.
sebraego.com.br. Os atendimentos 
são realizados sempre segundas, 
quartas e sextas, de 12h às 17h. 

ITAPIRAPUÃ

GOIÂNIA

Atender melhor

Negócios Digitais 
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HISTORIAS QUE INSPIRAM

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL 
(CDE) – SEBRAE/GO

CDE – SEBRAE GOIÁS

DIRETORIA EXECUTIVA

JORNALISTA RESPONSÁVEL

Ubiratan da Silva Lopes
Presidente

Antônio Carlos de Souza Lima Neto
Diretor-Superintendente

Interativa Comunicação
(62) 30971406 e (62) 984079028  
www.interativacomunica.com.br

Marcelo Lessa Medeiros Bezerra
Diretor Técnico AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS 

www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asnJoão Carlos Gouveia
Diretor de Tecnologia e Gestão

Adriana Lima
DRT 702/90.  

Analista e Assessora de Imprensa

AGPE, BB, CAIXA, FACIEG, FAEG, FCDL, FECOMÉRCIO, 
FIEG, GOIÁSFOMENTO, SEBRAE, SED, SEPLAN, UFG

Osvaldo Moreira Guimarães
Vice-Presidente

EXPEDIENTE

/sebraegoias

A força do empreendedor brasileiro.

PRODUÇÃO

Empresário e apresentador do 
programa Resenha Esporte, na TV 
Dimensão, Luiz Gustavo Vieira tem 
visão e fez mudanças significativas em 
seu negócio depois de ser atendido 
pelo programa Sebrae na Sua 
Empresa. Após passar pelo raio-x, o 
empreendedor fez desde mudanças 
estruturais até uma reformulação de 
sua estratégia de vendas: reorganizou 
seu chão de fábrica, separou a loja 
da oficina, reestruturou toda sua 
comunicação visual, passou a promover 
eventos e a valorizar seu ponto de vendas 
- dentre outras. Buscando uma capacitação 

Melhorias de gestão

A pandemia de COVID -19 
impactou fortemente o comércio 
brasileiro. Como muitos do setor, 
os empresários Aline Rocha Lima 

e Nellylton Borges dos Santos, da 
SEJA Camisetas, estavam a poucos 
passos de fechar as portas. Foi então 
que, através de um investimento 
ot imizado numa consultor ia 
financeira do Sebrae, viram essa 
realidade mudar: revisando seu 
fluxo de caixa, entendendo melhor 
a dinâmica do próprio negócio e 
abrindo os olhos para pequenos erros 
de gestão, eles viram a loja não só 
se recuperar mas também dobrar 
o faturamento. “Foi um divisor de 
águas”, conta Aline.

Nova realidade

GESTÃO FINANCEIRA – 
INTERMEDIÁRIO

OFICINA DESCOMPLICA MEI  
VIA WHATSAPP

OFICINA - IN BOOK 
EMPREENDEDORISMO DIGITAL 
(VAI LÁ E FAZ)

05 a 09 de Julho de 2021, Pontalina GO, Gratuito

06 de Julho de 2021, via WhatsApp, Gratuito

08 de Julho de 2021, online, R$ 40

Controlar as finanças é um dos principais desafios 
de boa parte dos pequenos negócios. Aprenda 
como gerir o dinheiro da sua empresa, fazer seu 
fluxo de caixa, planejar seus gastos e investir com 
qualidade. Conheça ferramentas para simplificar o 
dia a dia, analisar os indicadores de desempenho e 
se manter no mercado cada vez mais competitivo.

De forma bem simples e descomplicada, 
aprenda como fazer a declaração anual de 
faturamento, emissão de boletos, parcelamento 
de débitos, alteração e baixa do MEI. Tudo isso 
por meio de orientações, e-books e passo a 
passo online, via WhatsApp.
Obs.: Esta é uma oficina 100% online e 
realizada pelo WhatsApp. Para acessar o 
ambiente online da aula basta clicar no link 
para entrar no grupo de whatsApp.

Conjunto de oficinas Hands on, mãos na 
massa. O participante aprende de forma 
prática e lúdica, conceitos e estratégias de 
gestão atuais e alinhadas com o que há de 
mais novo em metodologias ágeis.
Esta Oficina é baseada no livro "Vai Lá e 
Faz" de Tiago Mattos.

Inscreva-se na loja virtual: 
 www.sebraego.com.br / 0800 570 0800

AGENDA SEBRAE

ainda mais aprofundada, o empresário foi 
encaminhado para o Programa Brasil Mais, 
onde poderá continuar desenvolvendo 
tanto as melhores práticas produtivas 
quanto as de gestão.


