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MISSÃO SEBRAE

Imagine uma sociedade em 
que instituições de ensino, 
governo, iniciativa privada e 
terceiro setor estejam unidos 

em torno do compromisso com o 
empreendedorismo colaborativo. Com 
esse objetivo foi criada, em 2018, a 
Aliança Goiana de Inovação, que reúne 
44 entidades, entre elas o Sebrae. 
E foi para fortalecer esse pacto 
que a missão liderada pelo diretor 
superintendente, Antônio Carlos Lima 
Neto, e o diretor técnico, Marcelo 
Lessa, visitou a cidade de Porto Alegre, 
no último dia 03 de setembro. 

“Fomos buscar inspirações e 
nos conectar com os melhores 
especialistas do mundo para  fazermos 
mais e melhor em Goiás”, avalia 
Antônio Carlos Lima Neto. O primeiro 
local visitado foi a Secretaria Estadual 
de Inovação, Ciência e Tecnologia. Em 
seguida, visitaram o TecnoPuc, parque 
tecnológico da PUC-RS criado para 

Ecossistema goiano de inovação 
conhece experiências do RS

Equipe goiana conheceu práticas 
do Pacto Alegre, iniciativa que 
reúne diversas instituições e 
visitou o parque tecnológico da 
PUC na capital gaúcha

Fomos buscar inspirações 
e nos conectar com os 
melhores especialistas 
do mundo para fazermos 
mais e melhor em Goiás."

 Antônio Carlos Lima Neto,  
Diretor-superintendente do Sebrae Goiás

ser um ecossistema de inovação e 
transformação social. 

Na oportunidade, a equipe goiana 
ouviu representantes do "Pacto Alegre", 
movimento voluntário capitaneado 
pelas três maiores universidades 
daquele Estado – UFRGS, PUC-RS e 
UNISINOS – com a participação do 
governo, iniciativa privada e sociedade 
civil.  O analista Sebrae, Athos Ribeiro, 
também esteve na missão e afirma que 
a experiência de Porto Alegre inspira 
Goiás a construir uma agenda conjunta 
baseada nas prioridades e vocações de 
nosso território. 

Outro importante diálogo foi com o 
conversou, ainda, com o especialista 
espanhol, Josep Miquel Piqué,  gestor 
do Distrito 22@ - projeto de Barcelona,  

que transformou uma área industrial de 
200 hectares em um pólo de inovação. 

Piqué, que foi presidente da 
Associação Internacional de Parques 
Científicos e Áreas de Inovação (IASP),  
é considerado um "guru" quando 
o assunto é inovação. “Conversar 
com Josep Piqué foi fundamental 
porque ele tem larga experiência na 
construção desse tipo de interface 
entre instituições ”, afirma o diretor 
técnico, Marcelo Lessa.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

 Rodadas de negócios online 

Oportunidade

Mulheres na 
liderança

Aprimorar o 
turismo

De 23 a 27 de outubro, empreendedores 
terão oportunidade de fechar negócios com 
compradores nacionais e internacionais 
na Feira do Empreendedor 2021 e de 
forma totalmente online. O evento conta 
com uma ampla programação que inclui a 
realização de negócios virtuais em diversos 
segmentos. A expectativa do SEBRAE é 
de que 300 micro e pequenas empresas 
participem. A Feira do Empreendedor 
2021 é o maior evento virtual de 
empreendedorismo do mundo.

O Sebrae Goiás abriu inscrições para 
seleção de bolsistas ALI - AGENTE LOCAL 
DE INOVAÇÃO. A vaga é para quem deseja 
trabalhar com empreendedorismo e 
desenvolvimento de pequenos negócios e 
tenha até 10 anos de formado. A bolsa do 
CNPq é de *R$ 4.000,00 por mês. Acesse o 
Edital e inscreva-se até 11/09.

Como parte da ação 
Empreendedorismo Feminino, a 
equipe Sebrae participou de reunião 
com lideranças da Federação das 
Associações de Mulheres de Negócios 
e Profissionais - BPW BRASIL no dia 1° 
de setembro. A pauta do encontro foi 
o planejamento de ações de gestão e 
inovação para as mulheres associadas.

Uma reunião técnica entre 
Associação Caminho de Cora e 
o Sebrae, realizada no dia 2 de 
setembro, discutiu um plano de 
ações para a qualificação dos 
empreendedores associados  
do caminho.

 UFG abre nova unidade do IPELab
Foi inaugurada, no dia 08 de 

setembro, uma nova unidade da 
rede de laboratórios IPELab - Ideias, 
Prototipagem e Empreendedorismo, 
na Escola de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás. O 
projeto é uma parceria do SEBRAE 
com a UFG. Objetivo é incentivar ideias 
empreendedoras e apoiar iniciativas 

inovadoras no desenvolvimento de 
atividades práticas, projetos, pesquisa 
e extensão. Estiveram presentes o 
reitor, Edward Madureira Brasil, a 
pró-reitora de Pesquisa e Inovação, 
Helena Carasek, além de diretores 
e professores da Faculdade de 
Agronomia, Representantes da 
FUNTEC e Sebrae.
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GIRO POR GOIÁS 

CALDAS NOVAS 

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

RIO VERDE

MATRINCHÃ

MARA ROSA

VARJÃO

PEROLÂNDIA

TURVÂNIA

ABADIÂNIA

Em uma encontro animado,  
tratou sobre como se tornar um 
vendedor influenciador nas redes 
sociais. A oficina foi realizada no 
dia 02/09 em Caldas Novas.

No dia 31 de agosto a equipe Sebrae 
realizou, em São Luís de Montes Belos, 
a oficina Como Formar Preço de 
Venda, que reuniu empresários  na 
sede do Sebrae na cidade.

Um evento remoto reuniu as  
oito empresas selecionadas para 
o Programa de Pré- Incubação 
Instituto Federal de Rio Verde 
- o IFfor business.  O SEBRAE 
está comprometido em realizar 
a capacitação das empresas 
participantes. A responsável 
pela ação foi a analista técnica, 
Tassiany Costa Oliveira.

A prefeita de Matrinchã, Ivânia 
Fernandes, esteve com a equipe 
Sebrae para definir ações prioritárias 
para melhorar a atuação dos 
empreendedores na cidade.

O secretário de Indústria e Comércio 
de Catalão, Cairo Batista, se reuniu 
com o consultor Sebrae, Mário Wilson, 
no dia 30 de agosto, para alinhar 
políticas públicas e a mobilização para o 
Seminário Empretec na cidade.

A Caravana da Retomada esteve no 
município de Varjão, dia 02/09 para 
atender produtores Rurais e orientar 
sobre empreendedorismo no campo.

No dia 31/08, a Caravana da 
Retomada esteve em Perolândia para 
potencializar o desenvolvimento 
econômico da cidade.  O consultor,  
Daniel Otávio, ministrou palestra.

Estudantes da Rede Estadual de 
Ensino, de Turvânia, participaram, 
no dia 31 de agosto, de palestra 
sobre Educação Financeira e 
Empreendedorismo, realizada pela 
equipe Sebrae.

O gerente Sebrae, Sérgio 
Monturil se reuniu com o prefeito 
de Abadiânia, José Diniz, e com 
secretários  para tratar de ações 
conjuntas, como o Sebrae Na 
sua Empresa e a capacitação de 
produtores Rurais.

Influencers 

Preço de venda

IF for business

Capacitações

Cooperativa de açafrão

Produtividade no campo

Caravana da Retomada

Educação 
Empreendedora

Ações Conjuntas



Ainda criança, 
Priscila Rodrigues, 
aprendeu a vender 
com o pai. Há 5 anos 
se era proprietária de 
uma mercearia em 
Senador Canedo, mas 
ao perceber a queda 
das vendas decidiu 
reinventar a empresa.  
Passou a fazer bolos 
vender. "Sempre gostei 
de fazer bolos e para 
superar a crise comecei 
a levar muito a sério 
e deu certo."  Ela 
começou fazendo bolos em casa, mas ao conseguir 
uma sala comercial na principal avenida da cidade, 
abriu as portas da Happy Cake. Com a consultoria 
Sebrae, planeja ampliar a loja no próximo ano.

Foi durante 
a faculdade de 
Agronomia na 
UFG, que Letícia 
Mello, começou a 
se especializar em 
paisagismo. Após 
concluir estágio 
na área, resolveu 
empreender e no  
Dia dos Namorados 
de 2020 começou a 
produzir arranjos e 
buquês para vender 
na internet. Foi 
o primeiro passo para o surgimento da Leciê 
paisagismo  (@lecie_paisagismo). Desde os 
primeiros momentos, a engenheira agrônoma, 
buscou ajuda do Sebrae. "O Sebrae  sempre 
esteve comigo, desde os cursos até  o Sebraetec.
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HISTÓRIAS 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 - COMO ATENDER MELHOR 
SEU CLIENTE

CURSO - GESTÃO DE MARKETING 
INTERMEDIÁRIO

CURSO - GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES 
(INSTRUTORIA + CONSULTORIA)

13/09 - Piranhas | Gratuito 13/09 - Britânia | Gratuito13/09 - Goiânia | Gratuito
O objetivo dessa solução é oferecer ferramentas, 
recursos, informações e conhecimentos para 
que as empresas possam melhor atender o seu 
cliente neste mercado, em processo de mudança 
constante, do século XXI.

Nesse curso você aprenderá ferramentas tais 
como: análise interna da empresa, análise 
do ambiente externo, propostas de valor, 
posicionamento competitivo, perfil de clientes 
e diferenciais competitivos.

O maior capital de qualquer empresa é o 
humano. Aprenda como atrair, manter e 
desenvolver talentos para garantir a satisfação 
da equipe e, consequentemente, melhorar os 
resultados de seu negócio.

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

SENADOR CANEDO GOIÂNIA

Bolo, brigadeiro e determinação Flores e empreendedorismo 


