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"Desenvolver um 
ecossistema da moda 
goiana e impulsionar as 

marcas regionais para que alcancem 
todo o Brasil." Assim o diretor 
presidente do Grupo Novo Mundo e 
Mega Moda, Carlos Luciano Martins 
Ribeiro, define o objetivo da parceria 
com o Sebrae, que finalizou um 
importante ciclo no último dia 03 de 
agosto durante café da manhã na praça 
de alimentação do shopping. Após dois 
anos de consultorias e orientações, 
12 micros e pequenas empresas do 
Mega Moda receberam a certificação 
do projeto Encadeamento Produtivo e 
comemoraram os resultados positivos 
em produtividade e faturamento.

"O objetivo é fazer com que os 
lojistas se desenvolvam e deixem 
de produzir roupas para produzir 
moda e, por isso, a parceria com 
o Sebrae caiu como uma luva", 
comemora Carlos Luciano. O 
shopping Mega Moda conta hoje 
com 1,5 mil lojistas. Depois do 
projeto, as empresas selecionadas 
atingiram todas as metas: aumento 
de 19% em competitividade, 44% 

Sebrae e Shopping Mega Moda 
comemoram sucesso de parceria

MODA GOIANA
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em produtividade e 10 % em 
faturamento.

A gerente da Unidade de 
Relacionamento do Sebrae, Camilla 
Carvalho, lembrou que o projeto 
teve início em 2019, ainda antes da 
pandemia. "Certificar essas empresas 
é também um incentivo para que 
outros microempresários busquem 
o Sebrae, o Shopping Mega Moda 
porque existe essa rede de apoio para 
micros e pequenos empreendedores 
da moda goiana. Além do Shopping 
Mega Moda, o projeto ocorre também 
em parceria com outras grandes 

empresas, como a Hering, Renner, 
Malwee e Grupo Soma.

Participaram ainda do evento, 
o superintendente do Mega Moda 
Shopping, Chrystiano Câmara: a analista 
do Sebrae, Thaís Oliveira, e lojistas 
que participaram do projeto: Amarelo 
Mix, Burgues, Epsodio Camisetas,Gata 
Bronzeada, Lalure, Moda Amora, 
Radicais Jovens, Santa e Dodoca e 
Tubarão Surferwear. Além destas, 
também participaram e receberam a 
premiação de destaque as empresas 
Monalisa Plus Size, Paula Fashion Fitness 
e Guilhermina Reis Camisetas.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae Parcerias
Inscrições abertas

Novos negócios
De 27 a 30 de julho, o 

Sebrae participou do Trilha 
de Treinamento em vendas: 
Preparar, posicionar, venda! A 
ação é parte da parceria com o 
Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores (PDF), da 
mineradora Amarillo Gold, 
criado para alavancar empresas 
e a geração de novos negócios. A 
capacitação é composta por três 
etapas. A última delas é "Venda", 
que prepara o empreendedor 
para identificar as situações 
cotidianas em que pode resolver 
o problema do cliente com um 
atendimento de qualidade.

No dia 30 de julho a equipe 
Sebrae se reuniu com o presidente 
do Sindipão, Marcos André, para 
avaliar os resultados do Raio X 
Sebrae no segmento. As empresas 
participantes, indicadas pelo 
sindicato, irão participar de uma 
turma do UP Digital Finanças.

As inscrições para o Prêmio 
Sebrae de Jornalismo estão 
abertas até o dia 31 de agosto. 
Em sua 8ª edição, o prêmio traz "A 
importância da micro e pequena 
empresa para o enfrentamento da 
pandemia" como tema central.

GIRO POR GOIÁS 

CALDAS NOVAS
TRINDADE

PALMINÓPOLIS

PIRENÓPOLIS

O vice-presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Caldas 
Novas, Daniel Pereira de Souza, 
participou com a equipe Sebrae 
de uma reunião para discutir 
o planejamento de ações de 
capacitação e apoio junto à prefeitura 
para a formalização da Sala do 
Empreendedor na cidade.

A primeira-dama de Campestre de 
Goiás, Fernanda Capuzzo visitou a Sala 
do Empreendedor de Trindade. Ela e sua 
equipe foram recebidos pelo secretário de 
Indústria e Comércio de Trindade, Gustavo 
Queiroz, que mostrou o funcionamento 
e os serviços oferecidos pelo Sebrae em 
parceria com a prefeitura.

A prefeitura de Palminópolis e 
o Sebrae participaram de reunião 
com representantes da Cooperativa 
da Agricultura Familiar da cidade. O 
tema discutido foi a construção de um 
Plano de Negócios para Implantação de 
Laticínio para processamento de leite 
UHT em plástico filme.

O Sebrae participou nesta terça-
feira, 03 de agosto, de reunião com 
lideranças municipais e produtores 
rurais de Pirenópolis para tratar da 
integração da Rota Turística das 
Uvas, Queijos e Vinhos do Cerrado. 

Sala do Empreendedor
Modelo a seguir

Agricultura Familiar

Queijos e vinhos
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BURITI ALEGRE

BONFINÓPOLIS

LEOPOLDO DE BULHÕES

APARECIDA DE GOIÂNIA

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS

 GOIANÉSIA

Em visita a prefeitura de Buriti 
Alegre, a equipe Sebrae planejou 
ações de capacitação voltadas para 
o Turismo e mobilização junto aos 
produtores de banana da região.

O gerente da Regional Oeste, Sérgio 
Augusto Monturil, se reuniu com 
o prefeito de Bonfinópolis, Kelton 
Pinheiro para viabilizar a implantação 
da Sala do Empreendedor e políticas 
públicas para fortalecimento das 
micros e pequenas empresas.

Em reunião com o secretário de 
Educação de Leopoldo de Bulhões, 
Ricardo Gomes da Silva, o gerente 
Sérgio Augusto Monturil tratou do 
Programa Educação Empreendedora.

Equipe do Sebrae se reuniu 
com empresários e lideranças do 
Setor Garavelo, em Aparecida de 
Goiânia para discutir um plano 
de melhorias para a região. O 
encontro ocorreu na Casa do 
Empreendedor que atende a 

O gerente Éder Oliveira esteve com o 
secretário de Desenvolvimento Econômico 
de Santo Antônio de Goiás, Gorjeas de Brito, 
para definir um plano de ações a serem 
realizadas, que incluem capacitações de 
gestão para micros e pequenas empresas.

A analista Eliene Campos participou do 
evento “Rota da Fruticultura RIDE-DF”, 
que integra uma estratégia do Ministério 
do Desenvolvimento Regional. O objetivo 
da ação é incentivar as cadeias produtivas 
e o crescimento econômico.

Capacitação

Fortalecimento

Educação

Melhorias no Garavelo

Plano de ações

Rota da Fruticultura

região. Entre as questões abordadas 
estavam a segurança, gestão 
empresarial e infraestrutura.

VALPARAÍSO DE GOIÁS

Em reunião realizada com o 
prefeito de Valparaíso de Goiás, 
Pábio Mossoró, a equipe Sebrae 
apresentou os resultados obtidos 
com a primeira fase da consultoria 
Sebrae de Políticas Públicas de 
Desenvolvimento para a cidade.

Políticas Públicas

TEREZÓPOLIS

Em reunião virtual realizada no 
dia 29 de julho com a prefeitura de 
Terezópolis, o Sebrae debateu sobre 
o Projeto INCUBACOOP sobre a 
implantação de novas cooperativas 
no município.

Cooperativismo



PÁGINA 04
SEBRAE EM PAUTA

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

CURSO: GESTÃO FINANCEIRA 
(INTERMEDIÁRIO) 

CURSO: GESTÃO DE ESTOQUES

CURSO: COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS (FORNECEDOR) 

OFICINA: MARKETING DIGITAL 
(WHATSAPP) 

09 a 13 de Agosto de 2021.

09 a 11 de Agosto de 2021.

09 a 13 de Agosto de 2021.

10 de agosto de 2021.

Goiânia. Gratuito. 

Itapuranga. Gratuito.

Rubiataba. Gratuito.

Online. Gratuito.

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. 

Local: Av. T 3, 1000, Setor Bueno. 
Auditório da sede do Sebrae Goiânia

Compreenda a importância da gestão de 
estoque para dimensionar a produção e 
comercialização de seus produtos. 

Participar de licitações públicas pode ser uma 
excelente oportunidade de negócio para sua 
empresa. Conheça a legislação que garante 
tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido aos pequenos negócios.

Aprenda como dar mais visibilidade ao seu 
negócio e atrair mais clientes, dominando o 
Marketing Digital. 

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

AGENDA SEBRAE

O segredo é a qualidade do atendimento

Moda fitness de Goiás para todo o Brasil

Há 25 anos, Janete Silva Junqueira Sanches, 
atua no ramo de peças e implementos agrícolas. 
Ela é proprietária da Real Máquinas, que tem 
sede São Miguel do Araguaia, em Goiás e em 
Araguaçu, no Tocantins, e diz que o segredo 
para a longevidade do negócio é o cuidado que 
a equipe tem nos atendimentos. "A empresa 
passa por um crescimento contínuo", 
explica. fundada em 1997, a Real Máquinas 
foi construída a partir de forte parceria com 
o Sebrae por meio de cursos de capacitação, 
o que resultou na formação de profissionais 
que realmente estão comprometidos com 
a satisfação do cliente.

Atravessar esse período de pandemia e de 
crise econômica no Brasil é mais fácil com a 
ajuda do Sebrae. É o que garante a empresária 
Paula Rosa, proprietária da marca Paula Fashion 
Fitness. Paula começou no segmento quando 
fazia facção para outras empresas, depois 
começou a produzir as próprias peças e vender 
na Feira Hippie, em Goiânia. Hoje além da loja 
no mega Moda Shopping, possui uma loja 
online e vende no atacado e varejo para todo 
o Brasil. Ela gera 20 empregos e está feliz com 
os resultados obtidos. "Nesse momento em que 
tantos passam dificuldades, nós conseguimos 
crescer. Contar com os mentores do Sebrae fez 
toda a diferença", diz a empresária.


