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SEBRAE EM MOVIMENTO

Goiânia (GO) 
4ª. Campus Party Goiás 2022 recebeu cerca de 150 mil 
participantes, durante os dias 15 e 19, no Shopping 
Passeio das Águas, oferecendo cerca de 400 horas de 
programação para o público. Sebrae foi parceiro do 
evento e recebeu mais de 1.400 pessoas no espaço 
institucional. Também apoiou a participação de 40 
startups dentro da área ‘Startup 360º’, ministrou 46 
palestras no ‘Palco Fábrica de Empreendedores’, recebeu 
120 inscrições para a maratona e realizou mentorias 
individuais e coletivas. 

O propósito foi estimular o empreendedorismo digital e 
fortalecer os ecossistemas de inovação no espaço ‘Palco 
Fábrica de Empreendedores’. Por meio do Programa 
Educação Empreendedora, junto com UFG, Seduc e Sedi 
(governo estadual), apoiou a realização do ‘Hackathon 
Low Code’, que teve atuação de 52 professores e 156 
estudantes do ensino fundamental. 
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Acreúna

Dia 21, equipe Sebrae acompanhou 
atendimentos na Sala do Empreendedor, com 
o propósito de acertar e melhorar cada vez 
mais as entregas de serviços aos clientes da 
região. Participaram do trabalho, o agente 
desenvolvimento da Sala do Empreendedor, 
Eliakim Lima de Souza; o credenciado do 
Sebrae, João Luiz Queiroz Machado; e o 
analista do Sebrae, Marcelo Lima.

Cliente Sebrae atendida pela Agente Local 
de Inovação (ALI) Nathalia Rezende, após 
solicitação de apoio do Sebrae. Empresária 
receberá informações e capacitações sobre 
gestão financeira, formação de preço, fluxo 
de caixa, lucratividade, indicadores e estoque. 
Dia 22, o analista Marcelo Lima fez a entrega 
da proposta de consultoria à empresária que 
aceitou de imediato.
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Águas Lindas de Goiás 
A capacitação sobre ‘Gestão Pública 4.0’ aconteceu dia 20. Foi ministrado 
o segundo módulo da solução, que faz parte do Programa Cidade 
Empreendedora Mais. A proposta é qualificar os gestores públicos no 
contexto das transformações que impactam o presente e o futuro da gestão 
pública municipal.
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Anápolis

Equipe Sebrae esteve em reunião com os 
Secretários de Educação e Indústria de 
Anápolis, dia 14, na sede da Secretaria de 
Educação. Assuntos discutidos foram o 
planejamento para implantar Programa 
Sebrae de Educação Empreendedora, com 
capacitação de professores no curso Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) 
e realização de palestra motivacional para 
professores, agendada para acontecer em 
agosto próximo.

Aconteceu entre os dias 21 e 23, na sede da 
Agência Sebrae, o curso ‘Técnicas de vendas’, que 
apresentou especificidades aos empreendedores 
que buscam ampliar suas vendas.

Dia 24 aconteceu a oficina ‘Projeto de vida - você 
tem um?’, que compõe o Programa Sebrae de 
Educação empreendedora, para professores do 
Colégio Estadual Helena Nasser.
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Caldas Novas
Aconteceu na sede Associação Comercial e 
Industrial de Caldas Novas (Acican), dia 20, a 
palestra ‘Como se tornar um microempreendedor 
individual (MEI)’, ministrada pela consultora 
Maria Eneide. Trabalho é resultado de ação em 
parceria Sebrae e Sala do Empreendedor.

Catalão
Dia 21, resultado de ação conjunta entre 
Sebrae e Associação Comercial e Industrial 
(ACIC) / Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
foi realizada a palestra ‘Como se tornar um 
microempreendedor individual (MEI)’.

Cidade Ocidental
Reunião para discutir estratégias para 
impulsionar a atuação do Sebrae nas 
propriedades rurais aconteceu dia 20, com 
participações das equipes Sebrae e da 
Prefeitura Municipal. O órgão foi representado 
por Sanches; pelos secretários Paulo Paz 
(Desenvolvimento Econômico) e Joãozinho 
(Agricultura). Representando o Sebrae estava 
a analista Maria José e a agente local de 
inovação rural, Cristiane.
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Corumbá
A oficina ‘Governança Rota dos Pireneus’ 
aconteceu dia 15, com participações de 
empresários, trade turístico e gestores públicos 
e as equipes da Agência Goiás Turismo, 
consultores e analistas do Sebrae.

Distrito Santo Antônio do Rio 
Verde/Catalão
Dia 21 teve reunião entre costureiras, Associação 
UNICOM, Secretaria da Indústria e Comércio e 
Sebrae para tratar sobre a implantação do polo 
têxtil no Distrito. A proposta é para gerar renda 
e atender crescente demanda dos empresários 
do setor de facção por mão de obra.
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Flores de Goiás

‘Negócio Certo Rural’ foi o curso ministrado 
dia 14, compondo a programação do 
primeiro encontro com participação 
de produtores rurais da região. 
Objetivo é capacitar os produtores na 
busca de melhoria da gestão de seus 
empreendimentos rurais. 

Dia 23 teve apresentação de consultoria em 
Políticas Públicas para o prefeito Altran Lopes 
Avelar Nery e secretários. Foi entregue a 
proposta de consultoria, a ser realizada neste 
ano. Foram detalhados os eixos de trabalho e 
expectativa para a ação na região.
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Formosa

Seminário ‘Empretec’ aconteceu durante a 
semana com as presenças de empresários 
de diversos segmentos, vice-prefeito e 
superintendente de assuntos econômicos. 
Considerada uma das melhores 
metodologias no mundo, foi desenvolvida 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e é aplicada no Brasil, com chancela 
exclusiva do Sistema Sebrae. 

Durante a edição do Mutirão de atendimento 
realizado pelo Governo Goiás, dias 18 e 19, a 
equipe Sebrae trabalhou na linha de frente, 
entregando diversos serviços à população. 
Destaques foram o atendimento aos 
empreendedores, por meio de consultores do 
Sebrae. Os temais mais procurados pelo público 
foram sobre planejamento, finanças e aspectos 
no tocante à legislação do microempreendedor 
individual (MEI).
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Goiânia

Teve reunião virtual para acertar detalhes 
da missão internacional Batimat, dia 15. 
Participaram representantes do sistema 
federação das Indústrias do Estado de Goiás 
(FIEG) / Centro Internacional de Negócios 
(CIN), ABPC, GESIN, Sindicato da Indústria da 
Construção (Sinduscon Goiás) e comunidade da 
construção civil. A exposição Batimat será de 
3 a 6/10/22, em Paris, conecta profissionais de 
inovação há 60 anos e é voltada para a construção 
civil e arquitetura. No Sebrae, a ação está sendo 
conduzida pelas analistas Vera Elias de Oliveira e 
Larissa Nunes. 

Teve reunião com a empresa Bridge 101, 
aceleradora de startups. A ligação com 
a startup é resultado contato da rede de 
contatos realizados durante a missão 
empresarial ‘FIN Porto (Portugal)’, realizada 
entre 30/5 e 3/6/22. Estiveram na reunião, 
Marinês Garcia, Henrique Otte e o analista do 
Sebrae, Leonardo Araújo.
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Goiânia

Oficina ‘Estratégias de vendas para seu comércio 
eletrônico’ abordou assuntos como: e-mail 
marketing; importância do opt-in e opt-out; como 
usar um blog de relacionamento; ferramentas de 
relacionamento; chat, dentre outras informações 
de destaque no comércio eletrônico.

Dia 20 aconteceu a oficina ‘Atendimento ao 
cliente - cortesia ou satisfação do cliente?’, na 
sede da Agência GoiásFomento. A capacitação 
foi oferecida para todos os colaboradores 
internos da instituição, com turmas nos turnos 
matutino e vespertino.

De 20 a 25, na Sala Empreendedor em 
Ação aconteceu o seminário ‘Empretec’. 
A metodologia é focada na ampliação de 
potencial empreendedor. A turma foi especial 
para os participantes do programa Profissional 
Empreendedor para gerir melhor o seu 
empreendimento ou para iniciar um negócio 
bem-sucedido.
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Goiânia

Durante os dias 21 e 22, foi realizada a oficina 
‘Como elaborar um plano de negócios’, sendo 
que, o objetivo foi proporcionar ao participante a 
melhor compreensão sobre o processo de criação 
e desenvolvimento dos negócios.

Oficina ‘In book: comunicação e liderança’ 
aconteceu dia 21, com a participação de mais de 
60 participantes da desmobilização do Exército. 
A ação é resultado de parceria entre Sebrae e 
o Exército Brasileiro. As analistas do Sebrae, 
Beatriz Dorneles e Patrícia Santiago coordenam 
os trabalhos.
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Goiânia

Ainda no dia 22, a equipe Sebrae realizou reunião 
virtual com a coordenadora da PUC Goiás, Gisely 
Jorge Mesquita, abordando também o Programa 
Sebrae de Educação Empreendedora e a 
realização de webinar e oficinas para professores 
da instituição.

Dia 22 teve reunião virtual entre representantes 
do Sebrae e da Faculdade Sul Americana 
(Fasam). Os temas da pauta foram o Programa 
Sebrae de Educação Empreendedora e as ações 
como webinar, palestras e oficinas. Participaram 
o coordenador do Núcleo JR da FASAM, e os 
analistas do Sebrae Beatriz e Allysson.
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Goiás

‘Atender bem gera mais vendas’, foi o tema que o 
palestrante Ricardo Gandra, de renome nacional, 
apresentou dia 22, no Teatro São Joaquim. O 
evento teve participação de mais de 200 pessoas 
e foi resultado de ação conjunta entre Sebrae e 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com o apoio 
da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 
Cultura e Turismo. Acompanharam os trabalhos, 
equipe Sebrae da Regional Oeste; Presidente da 
Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL) 
e Conselheiro Estadual do Sebrae, Valdir Ribeiro. 
O palestrante apresentou conteúdo relevante para 
as pequenas empresas da cidade, com exposição 
de forma irreverente, atendeu as expectativas do 
público de forma bastante positiva.

Prefeito Aderson Gouveia recebeu consultor de 
políticas públicas, João Evangelista Costa JR, dia 
21. Ações em parceria para fomentar e apoiar 
o desenvolvimento dos pequenos negócios foi 
tema principal do encontro.
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Luziânia
Na sede da administração do Jardim Ingá teve 
reunião com o administrador Marcus Cunha. 
Na pauta do encontro, a abertura da Sala do 
Empreendedor no Distrito, o qual abriga quase 
50% da população e dos pequenos negócios do 
município. O espaço que onde será a sala está 
em reforma, conduzida pela Administração 
Municipal. A inauguração do espaço deve 
acontecer dentro de dois meses. Participou da 
reunião além do administrador e o gerente 
regional do Sebrae, Cleber Chagas, o agente de 
atendimento da Sala do Empreendedor, Patrick, e 
o consultor de políticas públicas, Jairo.

Mara Rosa
O curso ‘Técnica de negociação’ aconteceu 
dias 21 e 24 com participação de empresários 
do município. Ação é resultado de parceria 
entre Sebrae e a Associação comercial e 
Industrial (Aciamar).
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Mineiros
Na sede da Associação Comercial aconteceu 
a semana de capacitação com participação 
de gestores e profissionais de atendimento. 
Objetivo foi para aperfeiçoar conhecimentos 
e melhorar os resultados das suas empresas, 
que estão inseridas num mercado de clientes 
cada vez mais exigentes. Realização parceria 
Sebrae e (ACIM).

Montividiu
Oficina ‘Atendimento ao cliente - cortesia ou 
satisfação?’ aberta dia 20 e foi até dia 22. 
Ação é resultado de parceria entre Sebrae e 
Associação Comercial Industrial (ACIM). A 
capacitação compõe conjunto de três oficinas 
de atendimento ao cliente. As outras oficinas 
foram ‘Superar expectativas dos clientes’, dia 
21; e ‘Como agir em situações de adversidades 
e reclamações dos clientes’, dia 22. Proposta é 
treinar e capacitar empresários e funcionários, 
visando melhoria no atendimento e aumento 
no faturamento das empresas.
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Morrinhos
Dia 20 aconteceu a palestra ‘Mindset’ com 
participação de professores do Instituto Mix 
de Morrinhos.

Petrolina
Dia 21 aconteceu reunião de alinhamento para 
iniciar os trabalhos de consultoria de Políticas 
Públicas no município, que é estratégico 
na atuação da Sala do Empreendedor. 
Recentemente, Petrolina assinou convênio 
com o Sebrae para a abertura do espaço que 
atende empreendedores, empresários e todos os 
interessados em empreendedorismo da região e 
cidades limítrofes. Ação conduzida pelo gerente 
Sérgio Monturil e analista André Moura. 

Piracanjuba
Dia 24, consultora do Sebrae, Suyanne, iniciou 
os atendimentos do Programa ‘Sebrae na sua 
empresa’ aos empresários do município. Na 
oportunidade, ela foi recebida por Daianne, 
Secretaria de Indústria e Comércio, e conheceu a 
Sala do Empreendedor, sendo o marco inicial do 
programa no município.
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Pirenópolis

Festival de Cervejas Artesanais PiriBier aconteceu de 16 a 18, com apoio do 
Sebrae. Evento acontece em parceria com a Associação Brasileira de Cervejas 
Artesanais (ABRACERVA). A participação do Sebrae como apoiador do Festival 
fomentou o empreendedorismo, propiciando oportunidade de acesso a 
novos mercados para as pequenas cervejarias. A ação estimula e promove a 
competitividade, o aumento de faturamento e desenvolvimento das empresas 
participantes. O festival proporcionou também resultados indiretos como 
divulgação e posicionamento competitivo do segmento goiano no cenário 
nacional. A repercussão e impacto positivo gerados para o trade turístico de 
Pirenópolis com enorme fluxo de visitantes ao evento foram pontos positivos e 
agregadores para o sucesso do trabalho.
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Pirenópolis

A capacitação ‘Gestão Pública 4.0’, que 
compõe o Programa ‘Cidade Empreendedora’ 
aconteceu dia 23, e contou com as participações 
de gestores municipais. No programa, eles 
tiveram a oportunidade de aprender mais sobre 
as novas tendências de gestão pública. Trazer 
mecanismos para facilitar os fluxos de serviços 
com mais eficiência, segurança e produtividade 
são os principais objetivos dessa capacitação. A 
coordenação dos trabalhos é do analista Sebrae, 
André Moura. 

Lançamento do ‘Programa Fortalece Turismo’ 
aconteceu dia 20, o qual tem base estratégica 
dentro do ‘Programa Cidade Empreendedora’. 
Pirenópolis é um dos participantes do Cidade 
Empreendedora. O objetivo é construir um 
cronograma de gestão do destino turístico. Passo 
seguinte, será a elaboração do Plano Municipal de 
Turismo. O trabalho é uma metodologia exclusiva 
da Lab Turismo. A meta é capacitar os líderes e 
contribuir para o planejamento dos destinos 
turísticos, através de encontros e suporte técnico 
especializado, visando melhorias nos resultados 
para as organizações.
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Pontalina
Equipes Sebrae, Prefeitura Municipal e 
entidades empresariais realizaram, dia 20, 
reunião de apresentação e alinhamento 
para mapeamento do cenário atual das 
confecções do município. Participaram dos 
trabalhos o Prefeito Edson Guimarães, a 
analista do Sebrae, Giovana Lopes; Presidente 
da Associação Comercial, Industrial e 
Agropecuária (Aciap) / Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Edimar Serpa; gerente 
executiva da ACIAP/CDL, Gislaine do Carmo; 
presidente do Arranjo Produtivo Local (APL) 
de confecções de Pontalina, Marla Mendes; e 
consultor Paulo Roberto Vieira.

Porangatu
Dias 16 e 19, aconteceu a ‘Feira da Gente’ e a 
Mostra Nacional de Teatro de Porangatu 
(TENPO). As atividades receberem público 
expressivo do município e região. Os 
participantes puderam interagir, acompanhar 
espetáculos, interagir com os artistas e conferir 
exposição de produtos de empreendedores, 
artesãos e empresários da região. Iniciativa 
da Prefeitura Municipal, por meio da Sala 
do Empreendedor, recebeu total apoio do 
Sebrae possibilitou aos artesãos, produtores 
da agricultura familiar e empreendedores 
individuais vender seus produtos. Foi uma 
oportunidade para esses empreendedores 
ampliassem mercado com uma nova clientela.
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Quirinópolis
Dia 22 aconteceu reunião de planejamento 
para realizar evento em Quirinópolis, com 
programação especial em comemoração ao Mês 
da Micro e Pequenas Empresas. Participaram 
equipe Sebrae, com o gerente da Regional 
Sudoeste, Adriano Teixeira, e o analista Maykon 
Richard; o superintendente Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo, Vilson Júnior; 
e o presidente da Associação Comercial de 
Quirinópolis (ACIQ), Ricardo Soares.

Rio Verde
A palestra ‘Como participar de feiras’ aconteceu 
dia 23. A ação é resultado de parceria do Sebrae 
/ Regional Sudoeste com a Associação Comercial 
e Industrial (ACIRV). O objetivo é preparar as 
empresas para expor na SudoeExpo 2022, que 
é considerada a maior feira multissetorial da 
Região Centro-Oeste.
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Santa Helena 
Dia 23, analista Maykon Richard da Regional 
Sudoeste, apresentou o portifólio do Programa 
Sebrae de Educação Empreendedora para as 
gestoras Cristina Kazumi Turuta (Diretora); 
Rejane Soares (Coordenadora Pedagógica) e 
Vanessa Marques (Professora / Coordenadora 
de Humanas) do Centro de Ensino em Período 
Integral (CEPI) José Salviano Azevedo. O 
propósito é realizar parcerias com a Secretaria 
Municipal e Educação para o desenvolvimento 
de competências empreendedoras nos alunos.

Santo Antônio do Descoberto
Dia 18 foi ministrada a palestra ‘Tornando-
se uma mulher empreendedora’ para um 
grupo de mulheres. Objetivo foi apresentar 
exemplos práticos, reconhecer e despertar 
as características do comportamento 
empreendedor nas participantes, para que 
elas possam aprimorar suas performances 
no tocante ao desenvolvimento de ações e 
atitudes empreendedoras.
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São João D’Aliança
O 12° Encontro Regional do Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM GO) – 3ª. Região aconteceu 
dia 23, na Câmara de Vereadores, que tem o 
apoio do Sebrae, por meio da sua Regional 
Entorno do DF / Nordeste. ‘Gestão municipal: 
atualidades e perspectivas’ em São João d’Aliança, 
na Chapada dos Veadeiros foi tema do evento. 
Prefeitos e autoridades públicas de toda a 
região participaram dos trabalhos. O analista 
do Sebrae, Charles Duramesq, apresentou as 
potencialidades da região, do importante papel 
dos pequenos negócios para o desenvolvimento 
do território e de ações que o Sebrae 
disponibiliza aos municípios para potencializar o 
empreendedorismo e melhorar o ambiente para 
os pequenos negócios.

São Simão
O curso ‘Mídias digitais’ aconteceu dias 
20 e 21, no auditório da Secretária de 
Desenvolvimento Social. A capacitação foi 
uma parceria entre Associação Comercial 
(ACISS) e Sebrae, com apoio da Prefeitura 
Municipal.  Além do curso, as empresas 
participantes receberam consultoria gratuita.
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Vianópolis

Dia 15, na Prefeitura Municipal, aconteceu reunião para tratar do andamento 
do programa Cidade Empreendedora. Na pauta, o curso ‘Gestão Pública 
4.0’; ‘Planejamento PEGEM’; ‘Programa Nacional de Educação Empreendedora’; 
‘Sala do Empreendedor’; ‘Compras Governamentais da Agricultura Familiar e de 
Pequenos Negócios’ e os cursos de formação básica e avançada dos agentes de 
desenvolvimento. Estiveram no encontro, prefeito Samuel Cotrim; secretário 
Lider pelo Cidade Empreendedora, Geraldo Junior; consultor de articulação 
Dawton Aquino; e a analista e gestora do Programa Cidade Empreendedora no 
Sebrae, Glenda Oliveira Garcia.
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