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Empretec 2021 volta com força total
Em parceria com a Acieg e com muitas novidades, o Sebrae retoma o principal  

programa para formação de empreendedores do mundo
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empresários podem ser desenvolvidos 
e que o potencial empresarial é uma 
qualidade muito comum." 

O Sebrae tem a firme 
convicção de que os 

Paulo Renato Fava Adorno
analista Sebrae

Com 17 participantes e 
seguindo todas as medidas 
de prevenção contra a 
Covid-19, o Empretec 2021 

retornou ao formato presencial em 
encontro realizado de 20 a 25 de 
setembro, em Goiânia. A metodologia, 
criada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e adotada em 40 países, 
no Brasil tem a aplicação exclusiva 
do Sebrae, que neste ano passa a 
contar com a parceria da  Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços do 
Estado de Goiás (Acieg). 

O participante passa por uma imersão 
de seis dias com desafios para despertar 
sua identidade empreendedora. O analista 
do Sebrae, Paulo Renato Fava Adorno, um 
dos organizadores do programa deste ano, 
disse que é comum ouvir que empresários 
nascem, não se fazem. “Entretanto, o 
Sebrae tem a firme convicção de que os 
empresários podem ser desenvolvidos 
e que o potencial empresarial é uma 
qualidade muito comum”, argumenta ele.

O Empretec busca desenvolver 
dez características empreendedoras, 

que são: busca de oportunidade e 
iniciativa; persistência; correr riscos 
calculados; exigência de qualidade e 
eficiência; comprometimento; busca 
de informações; estabelecimento 
de metas; planejamento e 
monitoramento sistemáticos; 
persuasão e rede de contatos; e 
independência e autoconfiança. 

NOVIDADES

Outra novidade é que o processo 
seletivo conta agora com algumas 
etapas, sendo elas o preenchimento 
da ficha de inscrição, seguido por 
uma entrevista com profissional 
credenciado no Sebrae. O objetivo é 
criar uma base de dados para orientar 
esse empreendedor com maior 
efetividade durante o seminário. 

A base de conteúdos está 
constantemente sendo ampliada 
e agora inclui temas como design 
thinking, sustentabilidade e modelo 
de negócios. Informações no portal do 
Sebrae Goiás, pelo link https://vitrine.
sebraego.com.br/empretec/
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Dirigentes do Sebrae de todo o país se 
reúnem em Fortaleza

Contador parceiro

Reforço  
nas equipes

Bolsa de inovação 
Com 188 vagas distribuídas em 

sete Estados do País, entre eles Goiás, 
nas modalidades graduação e pós-
graduação, estão abertas as inscrições 
do Projeto Inovação Rural - Bolsas de 
Extensão Tecnológica do Sebrae. A 
candidatura pode ser feita por meio 
de formulário eletrônico disponível 
na plataforma WorldLabs (worldlabs.
org/opportunity/bolsas-de-inovacao-
rural), até o dia 03 de outubro.

O gerente da Unidade de 
Finanças do Sebrae Goiás, 
Carlos Vinícius Parreira Aires e 
o analista, Renato Gertrudes 
Pereira, encontraram uma 
tecnologia para eliminar 
custos, otimizar tempo e 
garantir transparência no 
processo de contagem de 
ativos imobilizados, tais como 
cadeiras, mesas, computadores, 
etc. Eles buscaram a solução 
no sistema do Senado Federal, em 2019, onde conheceram a tecnologia de 
Identificação por Rádio Frequência (RFID).  
O Sebrae optou por essa solução e a instalação das placas nos bens em curso.

Os diretores do Sebrae Goiás, 
Marcelo Lessa, João Carlos Gouveia 
e Antônio Carlos de Souza Lima Neto 
participaram, nos  dias 23 e 24 de 
setembro, em Fortaleza,  do Encontro de 
Superintendentes, Diretores Técnicos e de 
Administração e Finanças das unidades 
estaduais do Sebrae. O evento contou 
com a presença do presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, do diretor técnico nacional, 
Bruno Quick e do diretor nacional de 
administração e finanças, Eduardo Diogo. 
Entre os temas abordados 

estão inteligência de dados e 
transformação digital, governança 
para atuação nos territórios 
e setores, atendimento e 
relacionamento com clientes. 
Projetos estruturantes que estão em 
desenvolvimento pela instituição 
em todo o território nacional, como 
o Cidade Empreendedora, as 
soluções digitais, a Faculdade 
Sebrae, Sebrae Consult e o 
projeto de eficiência energética  
também estiveram em pauta.

Nesta quarta, 22 , Dia Nacional 
do Contador, foi lançado o Programa 
Contador Parceiro. Trata-se de uma 
capacitação para os profissionais da 
área atuarem na rede de atendimento 
do Sebrae.  O objetivo é capacitar 
mais de 100 mil contadores para 
atender 550 mil empresários.

Novos colaboradores 
aprovados em processo 
público de seleção de pessoas,  
chegaram ao Sebrae nesta 
quinta, 22, para reforçar as 
equipes de atendimento ao cliente, 
bem como nas áreas internas.

Melhoria no balanço de ativos imobilizados
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GIRO POR GOIÁS 

SILVÂNIA

NIQUELÂNDIA

PIRACANJUBA

ACREÚNA

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS

 GOIÂNIA

NOVA CRIXÁS

CERESLUZIÂNIA

Sede da região da Estrada de 
Ferro, o município de Silvânia 
recebeu, no dia 17 de setembro, 
o Encontro Regional do Programa 
Turismo 4.0.

A associação Comercial e 
Industrial de Niquelância (ACIN) 
recebeu a palestra "Gestão de 
Vendas, Fidelizando Clientes", no dia 
15/09, para atender solicitação da 
comunidade empresarial da cidade.

O Sebrae esteve na Cooperativa 
de Produtores de Leite de 
Piracajuba (CPLP), no dia 22/09, 
para debater o fortalecimento da 
parceria e a prospecção referentes 
à  Inovação e Tecnologia.

A prefeitura de Acreúna 
recebeu, no dia 17/09, a Caravana 
da Retomada, para realizar 
mapeamento das demandas 
econômicas e sociais do município.

Como parte do Projeto 
Sebrae em Campo  foi realizada 
a palestra "A Importância da 
Gestão na Propriedade Rural para 
Bovinocultura de Corte", no dia 
09/09 para 40 produtores rurais.

A presidente do COREN-GO, 
Edna Batista e a analista, Vera Lúcia 
de Oliveira, discutiram, no dia 20, 
os termos da cooperação para 
fortalecer a Enfermagem goiana.

De 20 a 24 de setembro, 
empreendedores de micro e 
pequenas empresas de Novas Crixás 
participaram do Curso Gestão 
Financeira - Intermediário. Cada um 
dos 15 participantes receberam duas 
horas de consultoria individual.

A equipe Sebrae participou 
de reunião, no dia 14/09, com a 
prefeitura para alinhamento de 
ações de melhoria da micro e 
pequena empresa no município.

A agência de Luziânia realizou no 
dia 20/09 a palestra "Melhore os 
Resultados da sua empresa", focada na 
melhoria do planejamento estratégico 
dos pequenos negócios locais.

Encontros Regionais 

Comércio local

Inovação e Tecnologia

Retomada

Bovinocultura 

Enfermagem 

Gestão financeira

Alinhamento de ações Melhores Resultados 
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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

CURSO: COMO ATENDER 
MELHOR SEU CLIENTE

CURSO: GESTÃO FINANCEIRA - 
INTERMEDIÁRIO 

SEBRAE TÁ NA MODA. PALESTRA: 
COMO SE TORNAR UM VENDEDOR 
INFLUENCIADOR NAS REDES SOCIAIS

OFICINA DESCOMPLICA  
MEI VIA WHATSAPP

27 a 30/09 
Goiânia | Gratuito 

27/09 a 01/10 
Morrinhos | Gratuito

28/09 
Anápolis | Gratuito

28/09 
Online | Gratuito

O objetivo dessa solução é oferecer 
ferramentas, recursos, informações e 
conhecimentos para que as empresas 
possam melhorar o atendimento.

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

A internet trouxe diversos canais e opções 
de produtos para os consumidores. Em 
todos os lugares, há estímulos visuais 
para a compra de um grande número de 
produtos e serviços. Para se destacar é 
preciso comunicar de forma assertiva.

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. Esta é uma 
oficina 100% online e via WhatsApp.

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

AGENDA SEBRAE

Aposta na retomada 

Escritório de arquitetura 100% online

Foi em março de 2020, no início da 
pandemia, que Luanna Lúcia Silva decidiu 
apostar  no sonho de abrir o próprio 
negócio. Ela é proprietária da loja Lelilu, 
no Shopping Estação Goiânia e apesar 
das incertezas e oscilações das vendas 
nos últimos 12 meses, ela comemora 
a retomada do público neste segundo 
semestre de 2021. "Para os próximos 
meses, as expectativas sobem um pouco, 
com a chegada do fim do ano, que é uma 
época muito boa para as vendas. Mas a 
movimentação ainda é tímida."

Para o arquiteto e urbanista, Paulo 
Renato Alves, sócio e fundador da Norden 
Arquitetura, um ano de teletrabalho foi 
suficiente para perceber que a produtividade 
da empresa aumentou e o número de 
clientes também. O home office trouxe 
também maior satisfação para os 20 
colaboradores da empresa e a sede física 
deixou de ser essencial. "Acho que, de 
uma maneira geral, as construtoras e 
incorporadores entenderam que a presença 
física não era fundamental para se pensar em 
projetos e isso favoreceu nossa contratação 
também por clientes fora de Goiás", salienta.

GOIÂNIA

GOIÂNIA


