
NEWSLETTER - 20 A 25/12/2021|Nº 029

SEBRAE em pauta 1

Em 2021, o Sebrae Goiás 
otimizou esforços, ampliando sua 
rede de parceiros, para estar ao lado 
dos empreendedores, oferecendo 
apoio a quem precisa. 

Pesquisa do Observatório Sebrae, 
feito no terceiro trimestre de 2021, 
mostra que 85% das microempresas 
e empresas de pequeno porte 
(MPEs) em Goiás estão operando 
no mercado, gerando trabalho 
e contribuindo com a economia 
goiana. 

Entre os que estão funcionando 
com mudanças por causa da crise, 
sobressaem as academias e demais 
negócios de atividades físicas com 
73%; educação com 71% e beleza 
com 70%. 

O Diretor-superintendente do 
Sebrae Goiás, Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto, ressaltou porque 
é tão importante a recuperação das 
pequenas empresas. Somente em 
Goiás, elas são responsáveis por 
83% dos empregos gerados. Índice 
maior que o nacional que é de 79%. 

para pagar essa dívida. A gente teve 
uma melhora que está totalmente 
relacionada com flexibilização 
das atividades, porém o que mais 
pesa, neste momento, ainda é 
o endividamento. Mas há muito 
otimismo", relatou Danilo. 

Expectativa 

Para 2022, o Diretor de 
Administração e Finanças do Sebrae 
Goiás, João Carlos Gouveia, prevê 
que haverá a consolidação dessas 
empresas que não fecharam, 
crescimento das que tiveram o 
funcionamento interrompido e, 
conforme o ambiente econômico 
do país, a expectativa é que muitos 
CNPJs sejam abertos em Goiás e no 
Brasil. 

O Diretor Técnico, Marcelo Lessa, 
fez a mesma projeção. Ele disse que 
vislumbra para o próximo ano, um 
cenário muito melhor para as MPEs, 
assim como para toda economia 
brasileira. 

O Sebrae Goiás atua em conjunto 
com as 13 entidades que compõem 
o Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE), além de outras instituições, 
ampliando a oferta de serviços aos 
clientes.

85% DAS PEQUENAS EMPRESAS GOIANAS
ESTÃO EM ATIVIDADE

PORTAS ABERTAS
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As pesquisas apontam que 85% 
da empresas estão em atividade, 
12% das empresas tiveram 
aumento no faturamento e a 
inadimplência entre elas caiu 
para o menor patamar, desde o 
início da pandemia. Os índices 
compõem parte dos resultados 
apresentados aos Jornalistas

Segundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged/Ministério do Trabalho), de 
janeiro a outubro deste ano, foram 
gerados 88.457 novos postos de 
trabalho em Goiás. Além disso, 
Antônio Carlos aponta que, 55% da 
massa salarial do estado está nas 
pequenas empresas. 

Bares e restaurantes

Uma das cadeias produtivas mais 
afetadas pela pandemia em Goiás foi 
a do turismo, bares e restaurantes, 
assim como em todo o País. 

O presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel/Goiás), Danilo Ramos,  
disse que 2021 começou com 
95% das empresas sem conseguir 
saldar a folha de pagamento, 
que é a principal despesa desse 
tipo de negócio. “Hoje a situação 
é um pouco mais confortável, 
nos encontramos com 30% dos 
empreendedores com dificuldades 

Diretores do Sebrae Goiás. João Carlos Gouveia (Administração e Finanças), Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto (Superintendente) e Marcelo Lessa (Técnico).

Em coletiva à Imprensa, Diretores do Sebrae apresentaram cenário dos pequenos negócios em Goiás, segundo 
pesquisas que monitoram o impacto da pandemia 
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SEBRAE EM MOVIMENTO

Encadeamento 
Produtivo 

Com metodologia do Sebrae, 
inicia nova fase do encadeamento 
produtivo com a Hering e a 
participação de 36 confecções. 
Os trabalhos devem prosseguir 

Empretec
O Encontro Nacional de 

Gestores do Empretec do Sistema 
Sebrae aconteceu dias 13 e 14/12, 
no Sebrae/RS. Os participantes 
cumpriram extensa programação 
com o compartilhamento de 
boas práticas de gestão, venda, 
materiais e discussões sobre 
novas abordagens como o formato 
do Empretec 1N4D (1 noite e 4 
dias). Goiás foi representado pelos 
analistas Leonardo José (Regional 
Central) e Brenda Medeiros 
(unidade de soluções).  

Delas
Produtoras Rurais

Mulheres que participam da 
Comissão de Produtoras Rurais 
da Faeg conheceram o projeto 
DELAS, voltado para a aceleração 
do empreendedorismo feminino. 
O encontro foi no dia 10/12, em 
Goiânia, com apresentação feita 
pela analista e gestora do projeto 
DELAS do Sebrae Goiás, Vera 
Elias de Oliveira.

Educação Empreendedora 
Dias 15 e 16/12, na sede do Sebrae Goiânia, aconteceu o 

alinhamento metodológico “Professor digital do programa de educação 
empreendedora”. Participaram da ação as empresas credenciadas e as 
analistas Adriana Felipe (unidade de operações), Cleonice Silva (unidade 
de atendimento) e Mara Cristina Machado Lima (unidade de soluções).

até dezembro de 2022. A fase atual 
é a realização de diagnósticos nas 
empresas e, em seguida, um plano 
de ação com oportunidades de 
melhorias, quando estão previstas 
agendas de cursos, visitas técnicas 
e consultorias individuais e coletivas. 
Objetivo do projeto é adequar as 
pequenas empresas aos requisitos de 
qualidade e produtividade da empresa 
âncora, facilitando a concretização 
de negócios entre as partes. A 
metodologia do encadeamento 
produtivo provoca mudança de 
atitude e protagonismo da rede de 
pequenas empresas. 

De acordo com a analista e 
gestora estadual do setor da moda 
no Sebrae Goiás, Thaís Oliveira, 
“o Sebrae entra com o método 
do encadeamento produtivo para 
capacitar e acompanhar as pequenas 
empresas para que elas consigam ser 
mais competitivas, lucrativas e evitar 
desperdícios”.

Juventude
Lideranças da CDL, Acieg, Faeg e Fieg Jovem, Faje e Conaje 

estiveram com o Diretor Técnico, Marcelo Lessa e a Gerente de 
Atendimento e Relacionamento, Camila Moreira, no Sebrae Goiânia, 
dia 21/12. Na agenda a estruturação, planejamento e construção de 
pauta conjunta para fomentar o empreendedorismo jovem, além de 
ações pontuais desenvolvidas pelas entidades. Sebrae entrará com 
apoio de forma transversal para contribuir com os projetos. 
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GIRO POR GOIÁS 

DAMIANÓPOLIS

PIRENÓPOLIS

CAMPOS BELOS

JATAÍ

GAMELEIRA DE GOIÁS

ARUANÃ

Produtores rurais e agricultores 
familiares da região participaram 
da oficina “Como negociar bem no 
campo”, dia 16/12. O conteúdo da 
capacitação apresentou conceitos 
e técnicas de negociação, 
com intuito de capacitar os 
participantes a alavancarem seus 
negócios. Realização da Regional 
Sebrae Entorno do DF/Nordeste, 
sob a gerência de Cléber Chagas, 
em parceria com a Agência 
Goiana de defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) e Prefeitura 
Municipal.

Dia 15/12, prefeito 
Nivaldo Melo e secretários 
acompanharam a apresentação 
do Selo Brasileiro de Indicações 
Geográficas. A agenda 
atendeu a solicitação da 
Associação Cultural e Ecológica 
dos Artesãos em Prata de 
Pirenópolis. A apresentação 
foi conduzida pelo analista do 
Sebrae, João Luiz Prestes, e 
acompanhada pelo gerente da 
Regional Sebrae Centro-Leste, 
Sérgio Carvalho. 

A capacitação   foi aplicada 
para empresárias da Associação 
de Mulheres Empreendedoras 
de Campos Belos (AMECB), 
com o objetivo promover a 
prática de ferramentas de 
controle nas áreas de finanças, 
marketing, planejamento, 
organização e pessoas, visando 
atingir melhorias na gestão das 
empresas. 

Equipe da Regional 
Sudoeste esteve reunida dia 
21/12, para planejar e definir 
ações estratégicas que serão 
implementadas nas microrregiões 
no próximo ano. Os trabalhos 
foram conduzidos pelo gerente 
Adriano Teixeira. 

Prefeito daquele munícipio, Wilson 
Tavares, recebeu o gerente Sebrae 
da Regional Centro-Leste, Sérgio 
Carvalho, e o analista Ewerton 
Patrick, dia 21/12, para tratar de 
ações do Sebrae em Gameleira 
no próximo ano. Destaques para 
projetos de Políticas Públicas 
(Lei Geral, desburocratização, 
compras governamentais, Educação 
Empreendedora), capacitações e 
consultorias para empresários e 
produtores rurais. 

Dia 20/12, o gerente Sebrae da 
Regional Oeste, Flávio Vilhalba foi 
recebido pelo presidente da Câmara de 
Vereadores, Wedson Batista Campos, 
diretor da CDL, Reginaldo, e diretora de 
Turismo do Município, Patrícia. Reunião 
foi para definir agenda conjunta de 
trabalho do próximo ano. Ações de 
capacitação aos empresários do 
turismo são prioridade. 
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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 Unidade de Comunicação, Marketing e Eventos do 

Sebrae Goiás
Marcelo Lessa Medeiros Bezerra

Diretor Técnico AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS 
www.go.agenciasebrae.com.br/sites/asnJoão Carlos Gouveia

Diretor de Administração e Finanças

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

Presenteie e decore Fórmula de sucesso
Plataforma de permutas 

multilaterais XporY.com 
disponibiliza uma variedade 
de presentes e materiais para 
decoração do final de ano, 
onde os cadastrados podem 
obter produtos sem gastar 
dinheiro. Com a chegada 
do natal, as pessoas devem 
manter os cuidados para 
evitar contaminação do 
coronavírus, pois a troca de 
presentes e decoração das 

casas aquece as vendas das pequenas empresas que 
trabalham com decoração de eventos, ceias natalinas 
e presentes. A XporY.com oferece ofertas de mais de 
10 mil membros cadastrados que incluem produtos 
personalizados para as festas de fim de ano. Para 
participar da plataforma, o usuário deve cadastrar 
um produto ou serviço e oferecer para troca. Após 
finalizar a venda, o permutante recebe créditos para 
aquisição de qualquer outra oferta na plataforma. 
Apenas quando concluir uma transação de aquisição, 
o permutante paga uma taxa administrativa de 10% 
do valor em reais. Para encontrar as ofertas acesse 
www.xpory.com

Após fazer 
vários cursos 
no Sebrae, o 
farmacêutico 
Marcos 
Henrique de 
Assis Carvalho 
abriu a farmácia 
de manipulação 
- Farma e 
Fórmula, em 
Jataí (GO) e 
comemora 
bons resultados. Foi ainda no período em que cursava 
Farmácia na universidade em Ribeirão Preto (SP) 
que ele teve o primeiro contato com a instituição, 
vínculo que só se fortaleceu com o tempo. Dentre 
os cursos que Marcos Henrique fez no Sebrae ele 
destaca os que tratam de gestão de estoques, 
financeira e estratégica. A cada curso, as informações 
e conhecimento do empreendedor só aumentavam. 
Desde que abriu as portas da sua farmácia, Marcos 
Henrique coleciona bons resultados. Segundo ele, 
“parte do sucesso da minha empresa, eu atribuo às 
capacitações, orientações e consultorias que recebi 
do Sebrae”.

GOIÂNIA JATAÍ

O Sebrae Goiás e o empreendedor estão sempre juntos. 

Aprendemos a superar desafios: persistindo, inovando, crescendo. Juntos, 
criamos soluções e descobrimos oportunidades.

Em 2022 vamos continuar assim, junto com você para empreender mais.

 Um novo ano com saúde e prosperidade.


