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4a. do Crédito especial começa com sucesso
Ação em parceria 
com Secretaria 
da Retomada, 
Agência 
GoiásFomento, 
GarantiGoiás e 
Sicoob atende 
procura recorde 
dos clientes pelo 
tema crédito no 
Sebrae
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Diretor Marcelo Lessa e analistas do Sebrae recebem parceiros e clientes

Bárbara Souza Araújo: empreendedora em 
busca de crédito

 A procura por crédito foi intensa durante 
todo o dia

Marcelo Lessa, diretor técnico do Sebrae, 
conferiu os trabalhos

A empreendedora Bárbara 
Sousa Araújo busca apoio 
para o seu negócio, a 
Regalo Alta Decoração. 

Ela, que já é cliente do Sebrae, abriu a 
empresa há cinco meses e precisa de 
capital de giro. Por isso foi orientada 
a participar da 4a. do Crédito. Bárbara 
explica que está confiante, embora 
não tenha conseguido de imediato. 
Ela acredita que a partir da proposta 
que fez o caminho se abra. “Eu 
comecei agora, não tenho capital 
de giro, não tenho experiência 
e as orientações do pessoal do 
Sebrae dão um norte para a gente 
começar”, ressalta. 

A empreendedora foi uma das 
primeiras a ser atendida pelas equipes 
que estavam prontas para receber quem 
chegasse em busca de apoio. Estavam 
no local a GarantiGoiás, a Secretaria da 
Retomada e cooperativas de créditos. 
GarantiGoiás é uma entidade privada, 
sem fins lucrativos, incubada dentro 
do Sebrae, com objetivo de oferecer 
garantia para que micro e pequenas 
empresas tenham acesso ao crédito.

Segundo o Diretor Técnico do Sebrae, 
Marcelo Lessa, neste ano de 2021, o 
Sebrae registrou número recorde de 
demandas de acesso ao crédito. Ele 
ressaltou também que o Sebrae não é 
apenas um apoiador para facilitar o acesso 

ao crédito. Através de iniciativas como 
essa, o Sebrae dá o início a um trabalho 
que oferece suporte ao negócio, desde a 
concepção até a administração. 

O analista do Sebrae Victor Antônio 
Costa relata que a 4a. do Crédito é 
a materialização do apoio aos micro 
e pequenos empreendedores. “Até o 
final do ano, nós vamos avaliar e se 
possível replicar essa ação em 2022. A 
contar pelo dia de hoje acredito que 
vamos repetir o sucesso”, destaca ele. 
Foram atendidos 72 empreendedores, 
que buscaram os serviços da Secretaria 
da Retomada,  Sebrae, GarantiGoiás, 
Sicoob, Agência Goiás Fomento e 
Colégios Tecnológicos (Cotecs)/UFG.
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Sistema Sebrae em Salvador

 Analistas no Integra Mais
Organizado pela Diretoria Técnica 

foi realizado (09/12) o Encontro de 
Analistas do Sebrae - Integra Mais. 
A pauta tratou da Avaliação do 
portfólio, discutição das estratégias, 
nivelamento da atuação regional e 
debate sobre a rede estendida de 
atendimento. Em 2022, o enfoque 
será o atendimento com eficiência 
e qualidade aos pequenos negócios. 

Goiás bem 
representado

Encontro estadual de gestores municipais 

Dias 9 e 10/12, em Salvador 
(BA), os Diretores Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto e João Carlos 
Gouveia participaram do encontro 
com todos os dirigentes do Sebrae. 
Programação focou no plano anual 
de 2022 -  desafios: medidas de 
gestão. Ainda na pauta do evento, 
dirigentes avaliaram a atuação 
do Sistema nos anos de 2019 a 
2021. Sebrae completará 50 anos 
em 2022 inovando na oferta de 
serviços e apoiando as mais de 
20 milhões de microempresas, 
empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais.

O IV Evento Internacional de 
Indicações Geográficas e Marcas 
Coletivas na Sede do Sebrae 
Nacional, em Brasília(08/12), 
lançou o Selo Brasil de Indicação 
Geográfica., que deverá 
acompanhar as Indicações 
Geográficas de produtos e 
serviços para receber registro por 
reconhecimento da qualidade de 
produção pelo INPI. Goiás estava 
representado pela artesã Marisa 
Pacheco, produtora de joias em 
cerâmica e prata de Pirenópolis e 
a produtora rural Magna Leles, da 
Cooperaçafrão – Cooperativa dos 
Produtores de Açafrão de Mara 
Rosa. As duas IGs são parte das 
88 Indicações Geográficas do país 
reconhecidas pelo INPI.

O Diretor Técnico do Sebrae Nacional, 
Bruno Quick, esteve em Goiânia (08/12). Ele foi 
recepcionado pelo Diretor Técnico do Sebrae 
Goiás, Marcelo Lessa. Os dois participaram 
do Encontro Estadual de Gestores Municipais 
de Goiás. Bruno Quick recebeu homenagem 
em nome do Sistema Sebrae pelos serviços 
prestados aos munícipios brasileiros e apoio 
às pequenas empresas. O evento foi realizado 
pela Federação Goiana de Municípios (FGM).  
O encontro contou com a presença do 
Governador Ronaldo Caiado.

Concluiu-se que a equipe foi dedicada 
e comprometida com os resultados 
alcançados em 2021.
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GIRO POR GOIÁS 

FORMOSA

JARAGUÁ

NOVA CRIXÁS

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

PORANGATU

CIDADE OCIDENTAL

PIRENÓPOLIS

A Regional Entorno do DF/Nordeste 
realiza (06 a 11/12) mais uma turma do 
Empretec, seminário criado pela ONU, 
com aplicação exclusiva pelo Sebrae no 
Brasil. Turma cheia. Já é sucesso.

Foi criada em 30/11, durante o 
Encontro de Empreendedores do 
Segmento da Beleza, a Câmara Setorial 
da Beleza. A ação da ACIJ foi uma 
parceria com a Sala do Empreendedor 
e apoio do Sebrae Goiás.

Turma cheia, muita interação em 
um curso prático e imersivo (06 a 
09/12) para ajudar a construir melhores 
relacionamentos com os clientes feito 
em parceria com Prefeitura Municipal e 
CDL de Nova Crixás.

Criado (06/11) o comitê Gestor 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, que tem como 
atribuições gerir, formular, 
implementar e executar as ações 
para desenvolver as pequenas 
empresas e comerciantes locais. O grupo LIDER Norte Goiano, 

participou (02/12) do Encontro 
da Amunorte, em Porangatu. 
Foi apresentado aos dez 
prefeitos presentes o Plano de 
Desenvolvimento elaborado 
com o apoio do Sebrae. 

Realizou-se (29 e 30/11) o 2º. 
Encontro do LIDER Nordeste 
Goiano com a presença de 20 
dos 21 municípios participantes, 
incluindo 57 lideranças públicas, 
privadas e do terceiro setor.

O Sebrae apoiou 
empreendedores da Feira das 
Artes de Pirenópolis na visita 
técnica (05/12) à Feira do 
Cerrado de Goiânia. Objetivo: 
conhecer as melhores práticas 
e implementá-las no município. 
A ação faz parte do Projeto 
Estadual de Políticas Públicas 
para revitalização de espaços.

Empretec

Beleza

Cliente

Comitê

Encontro

LIDER Nordeste

Visita
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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

COMO ATENDER MELHOR 
SEU CLIENTE

OFICINA VIA WHATSAPP - 
MARKETING DIGITAL

OFICINA - COMO ELABORAR UM 
PLANO DE NEGÓCIO

Ipameri - De 13 a 16/12

Dia 14/12/21 

Goiânia - De 17 a 18/12 - Gratuito

Carga Horária: 16 h

Carga Horária: 8 h

Carga Horária: 8 h

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

Aprenda como dar mais visibilidade ao seu 
negócio e atrair mais clientes, dominando 
o Marketing Digital. Com esta oficina você 
descobrirá como traçar o perfil de seus 
clientes e a utilizar as principais ferramentas 
online do momento. E ainda: receba dicas 
valiosas sobre como usar WhatsApp Business, 
Google e Instagram, por meio de e-books, 
passo a passos e orientações online. Esta é 
uma oficina 100% online e realizada pelo 
WhatsApp.

O Plano de Negócios é uma ferramenta que 
tem o objetivo de apoiar na consolidação da 
ideia do negócio de forma efetiva, criativa e 
inovadora. Essa ferramenta possibilita, ainda, 
descobrir se a ideia tem algum diferencial, se 
existe mercado, se os riscos são aceitáveis, os 
custos, a infraestrutura básica e várias questões 
que ajudarão você a concretizar o seu negócio, 
contribuindo de forma significativa para 
aumentar sua probabilidade de sucesso.

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

AGENDA 

Conhecimento e valores

Engenharia e infância

Três anos numa profissão como 
professora de ensino fundamental 
pode parecer pouco tempo, mas 
isso não serviu de barreira para a 
educadora Rainara Martins da Silva, 
da Escola Municipal Pingo de Gente, 
de Marzagão (GO). Com o projeto 
“Mercadinho Pedagógico: Transformando 
seu Conhecimento em Valores”, ela 
conquistou o primeiro lugar da etapa 
estadual do Prêmio Sebrae de Educação 
Empreendedora. Otimista, ela declara: 
“Estou ansiosa e almejo muito receber o 
prêmio na Etapa Nacional”.

O professor da UFG Daniel Fernandes 
da Cunha, idealizador e coordenador 
do projeto Engenheiros da Infância, 
não esconde a sua emoção ao falar 
da conquista do Prêmio Sebrae de 
Educação Empreendedora. “Pra mim foi 
o reconhecimento mais importante que 
vou ter na minha carreira docente, que 
ainda vai durar uns 35 anos”. E conclui, 
sem esconder, na voz, a sua emoção: 
“Esse prêmio, com certeza, vai ficar 
marcado como um dos mais importantes 
em toda a minha vida”.

MARZAGÃO

GOIÂNIA


