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Sebrae promove FESTIVALI  
de olho na inovação e produtividade

O tema central do evento 
chama atenção para a 

importância de superar 
os obstáculos e alcançar 

resultados duradouros

ALIs  BRASIL

Foi realizado nesta sexta-feira, 
5 de novembro, mais uma 
edição do Festival dos Agentes 
Locais de Inovação (FESTIVALI/

GO), transmitidos pelo canal oficial do 
youtube do Sebrae https://youtu.be/
MG5SK3BsbGM com a participação de 
cerca de 600 inscritos, o que representa 
mais da metade dos Agentes Locais de 
Inovação (ALI) de todo o país.

Com o tema “Superando os 
obstáculos, alcançando resultado”, 
o FESTIVALI aposta não apenas na 
motivação, mas também em como 
mantê-la. Neste início do 3º ciclo do 
programa Brasil Mais é importante que 
os ALI continuem  engajados, para que 
possam contribuir para aumentar a 

competitividade das micro e pequenas 
empresas no mercado . 

O FESTIVALI começou neste ano 
de 2021 em meio à pandemia e por 
este motivo foi realizado em formato 
totalmente virtual. Trata-se de uma 
ação que ocorre duas vezes por mês 
que visa à capacitação contínua dos ALI 
de todo o País. Os agentes possuem 
perfil multidisciplinar para que possam 
apresentar soluções às demandas dos 
negócios atendidos no que diz respeito 
às questões estruturais, de produtos, 
serviços e processos produtivos. 

Segundo o analista de Sebrae Goiás, 
Gustavo Toledo, são inúmeros os desafios 
diários, que os ALI enfrentam, mas os 
resultados valem o esforço.  Ele destacou 
que no encontro foi abordado o ser 
humano neste contexto de pós-pandemia, 
e também não faltaram histórias 
fantásticas que inspiraram quem assistiu. 

A abertura foi feita pelo Gestor 
Nacional do ALI, Marcos Bezerra que 
explicou que o ALI é o maior programa 
de extensionismo urbano do mundo e 
foi inspirado numa iniciativa indiana de 

Agente Local da Saúde. Com base nele 
o Sebrae desenvolveu uma metodologia 
de promoção de cultura de inovação 
nos pequenos negócios. 

A segunda e mais esperada palestra 
foi da atleta paralímpica de voleibol 
sentada, a goiana Ádria Jesus da Silva, 
que emocionou a todos contando sua 
história de luta e superação.  Ou seja, a 
sua trajetória no esporte se assemelha 
à temática do evento, uma vez que a 
vida de Ádria foi sempre direcionada 
por uma luta constante para vencer 
obstáculos e superar dificuldades.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Sebrae e Goiás Turismo

Missão Empresarial Web Summit em Lisboa
A missão empresarial que 

foi a Lisboa, em Portugal,  para 
participar do Web Summit 2021, 
apoiada pelo Sebrae Goiás, 
contou com a participação de 
quase 30 empreendedores. 
A feira, realizada de 01 a 

04/11, foi uma oportunidade 
para troca de experiências e de 
networking para os empresários 
goianos; permitiu, ainda, buscar 
novidades e tendências na área de 
tecnologia e inovação para serem 
implementadas em Goiás.

SGE debate inclusão 
e ‘nova economia’

Sebrae e Mercado Livre Capacitam Empreendedores 
A partir deste mês, micro e pequenas 

empresas de todo o Brasil poderão 
participar do programa gratuito “Se Joga 
no Online”. A iniciativa é uma parceria 
do Mercado Livre com o Sebrae nacional 

para capacitar empreendedores, com 
o objetivo de auxiliar o seu ingresso 
no comércio digital. As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas 
diretamente no site do projeto (https://

sejoganoonline.com.br/). O programa 
é 100% online e a plataforma vai 
promover a conexão de micro e 
pequenos negócios, de diferentes 
regiões do país, com o comércio digital.

“Bora pra Goiás?” Este é o mote para 
que o turista conheça as belezas do 
Estado e viva experiências que só a terra 
do pequi proporciona. A campanha 
será apresentada durante a 33ª edição 
do Festival Internacional de Turismo de 
Gramado (Festuris), uma das maiores 
feiras deste setor da América Latina, 
que prossegue até o dia 7 de novembro, 
em Gramado (RS). O Sebrae Goiás é o 
grande apoiador dessa iniciativa, pois 
leva na missão técnica duas analistas e 
11 empresários para conhecerem a feira 

Capacitar, inspirar e conectar. 
Essas três palavras vão 
nortear a Semana Global de 
Empreendedorismo (SGE), maior 
iniciativa do mundo em termos de 
mobilização pelos empreendedores, 
que acontece entre os dias 8 e 14 
de novembro. No Brasil, o evento 
é coordenado pelo Sebrae, com 
expectativa de abrir um milhão 
de vagas para capacitação, entre 
oficinais, painéis, cursos, mentorias, 
consultorias, ambientes para 
network, entre outras ações. Nesta 
edição, o tema da Semana Global 
de Empreendedorismo é sobre 
Empreendedorismo e Inclusão no 
contexto pós-pandemia.

e também se apresentarem para o 
mercado do turismo, onde se espera 
um público de 10 mil pessoas de 
várias partes do Brasil e do mundo. 



PÁGINA 03
SEBRAE EM PAUTA

GIRO POR GOIÁS 

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

SANTO ANTÔNIO DA BARRA

PORTEIRÃO DE GOIÁS

ANÁPOLIS

CATALÃO

LAGOA SANTA

PORANGATU

ACREÚNA

Aconteceu no dia 27 de outubro, 
em São Miguel do Araguaia, o 
início  do programa “UP DIGITAL- 
Marketing Digital”.  O primeiro 
encontro recebeu uma expressiva 
adesão da comunidade local. 

Realizou-se a palestra presencial 
“Serviços Financeiros e Contábeis - 
Tributação para Pequenos Negócios”, 
durante a Caravana da Retomada do 
Governo Federal. O público-alvo foram 
os Microempreendedores individuais e 
os  Produtores Rurais. 

O município de Porteirão de Goiás 
promoveu o curso “Gestão Financeira + 2h de 
Consultoria”, entre os dias 25 e 29 de outubro. 
O evento foi uma parceria entre a Associação 
Comercial local e a Prefeitura da cidade.                                                                                                                                   

Para alinhar ações de políticas públicas 
e de turismo desenvolvidas pelo Sebrae, 
discutir convênio para implementar a 
Sala do Empreendedor e a Educação 
Empreendedora, reuniram-se o Secretário 
de Indústria e Comércio de Anápolis, Alex 
Martins, a Agente de Desenvolvimento do 
município, Flávia Xavier e a consultora do 
Sebrae, Juliana Carvalho. Catalão sediou em 17/10, 

no auditório da ACIC/CDL, a 
palestra “Como se Tornar um 
Vendedor Influenciador nas 
Redes Sociais”, ministrada pela 
influencer Thay Sanqueta. 

O Gerente Regional do Sebrae-
GO  Sudoeste, Adriano Teixeira, 
e o Analista, Cesmar de Oliveira, 
entregaram, no dia 26/10, convite 
para o Encontro de Prefeitos da Região 
Sudeste para a Prefeita de Lagoa 

Porangatu sediou no dia 
28/10 reunião com stakeholders 
para escuta diagnóstica sobre a 
viabilidade de instalação do Porto 
Seco  no município. O evento 
contou com a participação de 
representantes da Secretaria de 
Indústria e Comércio do Estado de 
Goiás, das Secretarias Municipais de 

Foi realizada, em 28/10, no 
auditório da Assistência Social da 
prefeitura de Acreúna, a oficina 
"Superar as Expectativas dos Clientes". 
O evento contou com o apoio dos 
parceiros CDL e Sala do Empreendedor 
do município de Acreúna/GO.

Marketing Digital 

Serviços Financeiros

Gestão

Políticas Públicas

Redes Sociais

Encontro de Prefeitos

Stakeholders

Oficina para Clientes

Indústria e Comércio e de Agricultura de 
Porangatu. Também marcaram presença 
a Secretaria de Administração de Novo 
Planalto, além de micros empresários e 
grandes empresas da região.

Santa, Núcia Kelly de Oliveira, para a 
Vice-prefeita, Vera Rodrigues, bem como 
para o Presidente da Câmara Municipal, 
Vasconcelos Gomes da Silva. 
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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

FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA 
GESTÃO DA SUA EMPRESA 
SALA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E INDUSTRIAL URUAÇU

GESTÃO DE MARKETING 
INTERMEDIÁRIO 
SALA DA CDL ITAPURANGA

COMO MELHORAR SUAS VENDAS  
SALA DA CDL MATRINCHÃ

8/11 a 11/11 - Gratuito

Carga Horária: 14 h

8/11 a 11/11 - Gratuito

Carga Horária: 16 h

8/11 a 11/11 – Gratuito - Presencial

Esse curso promoverá a prática e o 
aprendizado de ferramentas de controles: 
financeiros, mercadológicos, planejamento, 
organização e pessoas visando melhorar a 
gestão da sua empresa. 

No curso você aprenderá ferramentas tais 
como: análise interna da empresa, análise 
do ambiente externo, propostas de valor, 
posicionamento competitivo, perfil de 
clientes, diferenciais competitivos, mix de 
marketing, marca, vendas, planejamento e 
plano de marketing. 

Aprenda a fazer a análise correta do 
perfil do seu cliente e como planejar e 
gerir uma equipe de vendas eficiente. 
Descubra ainda como garantir um 
atendimento qualificado e diferenciado 
para fidelizar clientes e aumentar suas 
vendas. Carga Horária: 16 h + 2h de 
consultoria por CNPJ.

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

AGENDA SEBRAE

Experiência

Braço forte

Ela é Agente de Desenvolvimento 
e funcionária pública municipal de 
Hidrolina, no Vale do São Patrício. 
Nome um pouco comum, chama-
se Lauana Diniz. Ela participou do 
Encontro Estadual de AD realizado 
pelo Sebrae-GO, em Goiânia.  
“Foi uma experiência muito 
bacana’, avalia. Mesmo com uma 
turma grande, Lauana assegura 
que  “conseguiu absorver muito 
conteúdo em pouco tempo”.  O 
curso, na sua opinião, “vai ser muito 
válido nos municípios”. Ela acredita 

Wesley Araújo, Secretário da 
Indústria e Comércio de Orizona, 
participou do Encontro Estadual 
de AD realizado pelo Sebrae. Ele, 
que assumiu este ano a secretaria 
do município, avalia que foi um 
momento de muito aprendizado. 
“Vou levar tudo que aprendi”, 
sentencia, ao acrescentar: “o 
Sebrae é um braço muito forte 
no nosso município e nós vamos 
utilizar muito o quê o Sebrae 

tem a nos oferecer a partir de 
agora”. Wesley é taxativo: ”Creio 
que vamos ter um crescimento 
expressivo”.

que todos vão conseguir colocar em 
prática os ensinamentos. “Espero 
que no próximo ano, voltemos com 
os frutos colhidos”, enfatiza. 

HIDROLINA

ORIZONA

https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172208046-curso-gestao-de-marketing-intermediario
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172183418-curso-ferramentas-praticas-para-gestao-da-sua-empresa
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/evento/172224490-curso-como-melhorar-suas-vendas-16h-de-curso--2h-de-consultoria-por-cnpj-presencial

