
Sebrae-SP lança em São Paulo a Escola Superior de Empreendedorismo (ESE), 
inspirada pelas melhores escolas de negócio do mundo. Pág. 4
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referência em economia criativa
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Novidades

Muitos brasileiros que têm o sonho de em-

preender enxergam na figura do Microempreen-

dedor Individual (MEI) a porta de entrada para 

o mundo do empreendedorismo. Tanto que atu-

almente há 6,68 milhões de MEIs no País, 1,74 

milhão apenas no Estado de São Paulo – o que 

representa 26% dos MEIs do Brasil. Com a reto-

mada do crescimento econômico, a tendência é 

esse número crescer mais. Esses dados são tão 

significativos que o Sebrae-SP organiza entre os 

Uma cartilha produzida pelo Ministério 

Público de São Paulo sobre como prevenir 

a violência doméstica ou mesmo evitar que 

essa situação seja agravada ganhou capítulo 

especial. O Sebrae-SP preparou informações 

sobre como as mulheres podem empreender e 

se tornar uma Microempreendedora Individu-

al (MEI). Para as entidades, um dos caminhos 

para combater a violência doméstica é romper 

o vínculo de dependência econômica que inibe 

muitas vítimas de denunciar seus agressores. 

Funcionando há quatro anos, o projeto 

“Prevenção da Violência Doméstica com a Es-

tratégia de Saúde da Família”, idealizado em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo e com a colaboração da Secreta-

ria Municipal de Assistência e Desenvolvimen-

to Social, tem levado conhecimento sobre a 

Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres 

a milhares de mulheres de todo o Estado, por 

meio da formação de agentes comunitárias de 

saúde pelo MPSP sobre o enfrentamento à vio-

lência contra a mulher. 

Em fevereiro de 2018, por meio de assinatura 

de um termo de cooperação entre MP e Secreta-

ria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a 

Coordenação de Políticas para Mulheres passou 

a apoiar o projeto. Além de obter menção hon-

rosa no Prêmio Innovare, o mais prestigiado na 

área jurídica, em 2016, em fevereiro deste ano 

o projeto virou lei no município de São Paulo. 

Subscrita por 11 vereadoras dos mais diversos 

partidos, a iniciativa oficializou, na maior cidade 

do País, um programa do Ministério Público de 

São Paulo que apresenta resultados bastante 

consistentes na prevenção à violência domésti-

ca em áreas de maior vulnerabilidade.

O acordo entre o Sebrae-SP e o MPSP sur-

giu a partir de discussões entre a promotora de 

Justiça Fabíola Sucasas, assessora do Centro 

de Apoio Operacional Cível na área de Direitos 

Humanos e autora do projeto, e técnicos do 

Sebrae-SP. “A dependência econômica é um 

dos motivos para a mulher não procurar ajuda; 

permanecer nesta situação coloca a mulher 

em uma situação de perpetuação e intensida-

de da violência, potencializando o risco para 

sua saúde e vida. Por isso, a parceria com o 

Sebrae-SP se traduz em um aparato essen-

cial, notadamente quando estamos diante de 

dias 14 e 19 de maio a 6ª edição da Semana do 

MEI, com serviços, palestras, oficinas e orienta-

ções em diversos municípios paulistas. 

A Semana do MEI vai tirar dúvidas sobre 

o funcionamento da modalidade, mostrará as 

vantagens da formalização, a importância da 

capacitação no empreendedorismo e destaca-

rá o quão fundamental é a gestão dos negócios. 

Beatriz Romagnoli, por exemplo, é MEI há 

oito anos e trabalha com produtos personaliza-

Semana do MEI vai de 14 a 19 de maio

Empreendedorismo contra a violência doméstica

Correção: Diferentemente do publicado na página 10 da edição 288, a empresa de Michele Tomaz se chama Boleria do Ó.

dos. Ela já realizou vários cursos presenciais e 

EAD no Sebrae-SP e reconhece a importância 

da capacitação para o sucesso. “Sem dúvida é 

fundamental. Hoje existem muitos profissionais 

que, mesmo sendo capazes, acabam não conse-

guindo evoluir por falta de direcionamento, por 

não saber fazer da maneira correta”, explica.

A programação da Semana do MEI pode ser 

consultada em semanadomei.sebraesp.com.br 

ou pelo telefone 0800 570 0800.

mulheres que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. Além da possibilidade 

de autonomia, o trabalho promove fortaleci-

mento emocional e psicológico, autoestima e 

autoconfiança”, explica Sucasas. 

“A geração de renda é uma ferramenta fun-

damental para a mulher interromper o ciclo de 

violência dentro de casa. O Sebrae-SP, por meio 

da cartilha, de cursos e do atendimento pesso-

al, mostra que é possível transformar uma ha-

bilidade pessoal ou uma ideia em um negócio 

planejado”, afirma o diretor-superintendente 

da entidade, Bruno Caetano. Atualmente, as 

mulheres representam 51% dos empreendedo-

res iniciais no Brasil, segundo a pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM).

O termo de cooperação, assinado em ou-

tubro de 2017, prevê que as duas instituições 

auxiliem as mulheres cadastradas por agentes 

de saúde a gerar a própria renda. A cartilha “Pre-

venção da Violência Doméstica com a Estratégia 

da Saúde da Família” será impressa em portu-

guês e mais três idiomas (inglês, francês e espa-

nhol) e, como parte do acordo, o Sebrae-SP vai 

oferecer mais de 40 cursos em diversas áreas.

Prevenção da violência 

doméstica e familiar contra 

as mulheres com
 a estratégia 

de saúde da família

A versão online da cartilha está disponível nos seguintes endereços:

Português - http://sebr.ae/SP/cmvpbr 

Inglês - http://sebr.ae/SP/cmvping

Francês - http://sebr.ae/SP/cmvpfra

Espanhol - http://sebr.ae/SP/cmvpesp
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Empreender com método
Laura Laganá, diretora-superintendente do Centro Paula Souza, fala de estudo formal e gestão de empresas

Entrevista do mês

Em sala de aula, eles podem ser 
instrumentalizados para utilizar 
suas habilidades da melhor ma-
neira possível e colher resulta-
dos num prazo menor, correndo 
menos riscos. O Sebrae-SP é um 
grande parceiro do Centro Paula 
Souza na oferta de oportunidades 
para esse aprendizado. 

Como a educação empreen-
dedora pode auxiliar o aluno 
mesmo que no futuro ele não 
seja dono de um negócio?

Uma das mais importantes ha-
bilidades de um empreendedor é 
transformar ideias em negócios 
rentáveis. E isso pode ser feito tan-
to no próprio negócio, quanto den-
tro de uma organização. Nos dias 
de hoje, a atitude empreendedora 
passou a ter grande relevância no 
mundo do trabalho. É preciso sa-
ber inovar, desenvolver e competir 
qualquer que seja a posição ou rela-
ção de trabalho. 

Quando se trata de empreen-
dedorismo, os jovens têm 
coragem para arriscar, mas 

falta a eles experiência para condu-
zir um negócio. A sala de aula re-
presenta o ambiente propício para 
direcionar o ímpeto deles e aumen-
tar a possibilidade de acerto em ini-
ciativas nesse sentido. A opinião é 
da especialista em educação Laura 
Laganá, diretora-superintendente 
do Centro Paula Souza, autarquia 
do governo do Estado de São Paulo 
ligada à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e Tecno-
logia, que administra faculdades de 
tecnologia (Fatecs) e escolas técni-
cas estaduais (Etecs). 

Da parceria entre o Centro Pau-
la Souza e o Sebrae-SP nasceu, em 
2014, a Escola de Negócios Sebrae-
-SP Alencar Burti. Bacharel em ma-
temática, Laura atua há mais de 30 
anos no Centro Paula Souza, onde 
iniciou como professora. Na conver-

sa com o Jornal de Negócios, ela 
fala sobre como educação empreen-
dedora formal pode contribuir para 
o surgimento de gestores e profis-
sionais mais qualificados. 

Qual a importância de o jo-
vem buscar um curso formal 
de empreendedorismo, como 
os oferecidos pela Etec e Fa-
tec Sebrae?

Os jovens em geral têm carac-
terísticas muito favoráveis ao em-
preendedorismo. São abertos a 
novas oportunidades e diferentes 
estilos de vida, têm maior f lexi-
bilidade e facilidade para apren-
der novas tecnologias, além de 
coragem para arriscar, o que é 
importante na condução de um 
negócio. A educação formal para 
o empreendedorismo permite 
organizar e otimizar essas ca-
racterísticas, especialmente no 
caso dos jovens, que têm pouca 
ou nenhuma experiência prática. 

Como os cursos da Fatec e 
da Etec podem contribuir para 
aproximar a teoria da parte 
prática do empreendedorismo?

A educação profissional ofere-
cida pelo Centro Paula Souza está 
em total sintonia com a dinâmi-
ca do setor produtivo. Formamos 
profissionais capazes de utilizar, 
desenvolver ou adaptar tecnologias 
e, com compreensão crítica, bene-
ficiar o processo produtivo, o meio 
ambiente e a sociedade. Nas Etecs 
e Fatecs, as atividades pedagógicas 
fortalecem o pensamento crítico 
para a análise de informações e to-
mada de decisões na vida real. Elas 
valorizam o trabalho colaborativo, 
a proatividade e o comprometi-
mento, estimulam a construção de 
relações interpessoais para o suces-
so na vida profissional e também a 
construção de um projeto de vida e 
de carreira. Tudo isso é fundamen-
tal para a prática do empreendedo-
rismo. Além disso, iniciativas como 
a Feira Tecnológica do Centro Pau-
la Souza (Feteps) e o Desafio Inova 
são oportunidades para os alunos 
apresentarem modelos de negócios 
e pitches desenvolvidos em sala de 
aula, que são possíveis embriões de 
futuros empreendimentos. 

Quais os índices de em-
pregabilidade dos estudantes 
que cursam a Etec e Fatec em 
São Paulo?

Nove em cada dez egressos das 
Fatecs estão empregados em até um 
ano depois de formados. No caso 
das Etecs, são três em cada quatro. 

Qual a mensagem final 
que a senhora deixa para os 
jovens que queiram estudar 
empreendedorismo?

Que aproveitem para cultivar as 
características de arrojo, criativida-
de e facilidade de compreender no-
vas linguagens, próprias da juven-
tude, e as potencializem investindo 
na sua formação, especialmente no 
início de carreira.

Laura Laganá: “Uma das mais importantes 
habilidades do empreendedor é transformar 

ideias em negócios rentáveis”

Divulgação
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ESE: Sebrae-SP inaugura
Escola Superior de Empreendedorismo oferece cursos de graduação, MBA e extensão com 

Em mais uma iniciativa pela 
educação formal do empreen-
dedor, o Sebrae-SP inaugurou 

em abril, a Escola Superior de Em-
preendedorismo (ESE). A faculda-
de, localizada no bairro paulistano 
dos Campos Elíseos, já nasce com 
a marca da excelência: nota máxi-
ma na avaliação do MEC e projeto 
pedagógico inspirado em escolas 
que são referência no ensino de em-
preendedorismo no mundo. 

A ESE começa suas atividades 
oferecendo dois cursos: graduação 
em Administração de Empresas e 
os MBAs em Empreendedorismo 
de Alto Impacto e Inovação Aplica-
da aos Negócios e em Estratégias de 
Crescimento para Pequenos Negó-
cios. As aulas começam no início de 
agosto – datas de inscrições e dos 
processos seletivos podem ser con-
feridas no calendário ao lado.

Entre os pontos altos da ESE 
estão o acesso ao ecossistema em-
preendedor – os alunos poderão 
participar de rodadas de negó-
cios, encontros com investidores, 
mentorias e consultorias, além de 
programas de incubação e acele-
ração promovidos pelo Sebrae-SP 
e por parceiros. Todos os profes-
sores têm titulação de mestre ou 
doutor, experiência internacional, 
empreendedora e profissional. A 
ESE conta também com professo-
res e convidados que são grandes 
líderes empresariais, vários entre 
os maiores empreendedores do 
país e especialistas nas principais 
áreas de gestão.

 “Queremos que o aluno saia 
da ESE totalmente apto a atuar 
de modo inovador à frente de sua 
própria empresa, nos negócios da 
família ou mesmo no ambiente 

corporativo e na área pública, que 
sentem falta de profissionais com 
espírito empreendedor”, afirma 
o diretor-superintendente do Se-
brae-SP, Bruno Caetano. 

Para trazer as melhores meto-
dologias no ensino de empreende-
dorismo para o dia a dia das salas 
de aula da ESE, o Sebrae-SP rea-
lizou, em outubro de 2017, um se-
minário com palestras da Babson 
College, instituição americana re-
ferência em educação (a principal 
instituição de ensino de empreen-
dedorismo do mundo). 

Além do engajamento dos parti-
cipantes, a maioria professores da 
ESE, um dos palestrantes, o pro-
fessor da Babson, Andrew Corbett, 
ressaltou a proximidade entre a 
Babson e a ESE nas práticas de edu-
cação empreendedora “Vejo muitas 
semelhanças entre as ferramentas e 

técnicas de treinamento utilizadas 
no Sebrae com as que utilizamos na 
Babson. Temos o mesmo objetivo 
nos dois lugares”, disse Corbett. 

A ESE tem como objetivo for-
mar profissionais que possam 
atuar com efetividade e de modo 
empreendedor e inovador no meio 
corporativo, à frente de sua ini-
ciativa empresarial ou na área so-
cial, que tenham autonomia para 
desenvolver os conhecimentos, 
as habilidades e as atitudes que 
os ajudem a alcançar o sucesso 
pessoal e profissional. E, prin-
cipalmente, tem como meta for-
mar pessoas que atuem de forma 
responsável e ética, preocupadas 
com o contexto social, econômico, 
político, cultural e ambiental do 
meio em que se inserem, além da 
capacidade de transformar o futu-
ro para melhor. 

Alunos da ESE terão contato 
com o que há de melhor no 
ensino do empreendedorismo

Calendário

GRADUAÇÃO   
• Inscrição para vestibular: até 25/5 
• 1ª prova do vestibular: 10/6 
• 2ª prova do vestibular: 11 a 15/6 
• Matrículas: 26/6 a 27/7 
• Início das aulas: 6/8 

MBA  
• Inscrição e processo seletivo: até 27/7 
• Matrículas: 10/4 a 27/7 
• Início das aulas: 7/8 

EXTENSÃO  
• Inscrição e processo seletivo: até 27/7 
• Matrículas: até 28/9 
• Início das aulas: 1/10

SERVIÇO 
• Escola Superior de Empreendedorismo Sebrae-SP
• Endereço: Alameda Nothmann, 598 – Campos Elíseos, São Paulo
• Site: www.ese.edu.br 
• Telefone: (11) 3224-1250
• WhatsApp: (11) 98282-1942 
• E-mail: atendimento@ese.edu.br



EDIÇÃO 289 | MAIO DE 2018 | 5

faculdade de excelência
projeto pedagógico inspirado em referências mundiais de educação empreendedora

O que estudar na ESE

Graduação em Administração de Empresas 
Com carga horária maior que as das outras 
instituições de ensino (4.160 horas contra 
um padrão de 3 mil horas), o curso de 
Administração de Empresas da ESE foca 
no desenvolvimento das competências 
empreendedoras na prática. 

MBA Empreendedorismo de Alto Impacto 
e Inovação Aplicada aos Negócios e MBA 
Estratégias de Crescimento para Pequenos 
Negócios Os cursos têm duração de 600 
horas cada e têm foco em gestão direcionada 
para a execução e inovação. 

A partir de outubro, serão oferecidos outros 
dois cursos de extensão: Desenvolvimento 
de Negócios Inovadores e Startups e o curso 
Gestão para Negócios da Economia Criativa, 
com duração de 120 horas cada.

Nos últimos anos, o Sebrae-SP 
tem consolidado a tarefa de 
levar o empreendedorismo 

para sala de aula. Na Escola de Ne-
gócios do Sebrae-SP Alencar Burti, 
a Etec Sebrae oferece cursos técni-
cos, enquanto a Fatec Sebrae conta 
com cursos de ensino superior, to-
dos voltados para a disseminação da 
cultura empreendedora e para o for-
talecimento dos micro e pequenos 
negócios. A instituição começou a 
funcionar em 2014 por meio de uma 
parceria com o Centro Paula Souza, 
autarquia subordinada ao governo 
do Estado de São Paulo, responsável 
pelas Etecs e Fatecs.

A instituição está localizada no 
bairro de Campos Elíseos, na área 
central de São Paulo, e já é consi-
derada um dos principais centros 
de estudo e ensino de cultura em-
preendedora do País. A estrutu-
ra da escola conta com modernas 
salas de aula e abriga o Núcleo 
Sebrae-SP de Empreendedorismo, 
uma biblioteca especializada, o es-

Escola de Negócios: educação em nível técnico e superior
paço de coworking e a incubadora 
de projetos, entre outros espaços.

“O aluno da Escola de Negó-
cios tem o conhecimento teórico 
de tudo que envolve a gestão de 
um pequeno negócio, assim como 
também tem contato o empreen-
dedorismo na prática por meio de 
estudos de caso reais. É um am-
biente que favorece esse conheci-
mento em duas pontas”, afirma Ju-
liana Gazzotti Schneider, gerente 
da Unidade de Cultura Empreen-
dedora do Sebrae-SP, lembrando 
que todos os cursos são gratuitos. 
“Hoje o vestibular da Fatec Sebrae 
é um dos mais concorridos do sis-
tema Paula Souza”, observa.

Para o segundo semestre de 
2018, estão abertas as inscrições 
para os processos seletivos tan-
to da Etec Sebrae quanto da Fatec 
Sebrae. Na Etec serão oferecidas 
vagas para os cursos de técnico em 
Administração e de técnico em Co-
mércio, ambos em modalidade se-
mipresencial. As inscrições para o 

vestibulinho vão até as 15h do dia 
25 de maio. O exame será realizado 
em 24 de junho. São 35 vagas para 
cada curso.

Quem quiser se candidatar deve 
fazer sua inscrição exclusivamente 
pela internet, pelo site www.vesti-
bulinhoetec.com.br. Para efetivar a 
inscrição, é preciso pagar uma taxa 
de R$ 27,80. O manual do candida-
to está disponível para download 
no site do vestibulinho. Podem par-
ticipar estudantes que concluíram 
ou estão cursando o segundo ou 
terceiro anos do ensino médio.

Já na Fatec Sebrae, serão dois 
cursos de nível superior com vagas 
abertas para o segundo semestre de 
2018: Marketing e Gestão de Ne-
gócios e Inovação. Ambos terão 35 
vagas para cada período (manhã e 
noite). As inscrições para o vestibu-
lar vão até as 15h do dia 8 de junho, 
e devem ser feitas pelo site www.
vestibularfatec.com.br. O valor da 
inscrição é de R$ 64,80 e o vesti-
bular será realizado em 1º de julho.

Jaercio Barbosa, coordenador geral de cursos da ESE, responde:
Qual o principal diferencial da ESE?
Criamos uma metodologia para os alunos desenvolverem competências empreendedoras. Para isso, fizemos uma 
pesquisa profunda sobre quais competências realmente fazem diferença para a vida pessoal e profissional de 
qualquer pessoa. Usamos estudos da ONU, União Europeia e pesquisas das principais universidades do mundo. A 
partir daí, trabalhamos com um grupo multidisciplinar que somou a base acadêmica com a experiência prática do 
Sebrae-SP para desenvolver uma metodologia que estimula o desenvolvimento dessas competências. Na prática, 
a metodologia foi estabelecida em três pilares: projeto pedagógico inovador, corpo docente diferenciado e acesso 
ao ecossistema empreendedor.

O aluno sai pronto para empreender?
A ESE desenvolve competências empreendedoras que preparam profissionais para atuar com efetividade, seja 
no meio corporativo à frente de sua própria iniciativa empresarial ou da sua família, e mesmo na área social ou 
pública. E o mais importante: aprende a tirar ideias do papel para fazer acontecer de forma inovadora e ética. 

Foi necessário adaptar a metodologia de ensino trazida das escolas estrangeiras para a realidade do 
empreendedorismo brasileiro? Quais são as diferenças? 
Convidamos uma das principais escolas de empreendedorismo do mundo, a Babson College, para um processo 
de treinamento e coaching do corpo docente da ESE. Ao final, os professores da Babson identificaram muitas 
semelhanças entre as metodologias de ensino das melhores escolas de negócios do mundo e as da ESE. A maior 
diferença é o desenvolvimento de soft skills, habilidades como oratória, improviso e capacidade de interação. 
Outra diferença é a possibilidade de praticar as teorias aprendidas em sala de aula no mundo real, por meio do 
acesso ao ecossistema empreendedor dado pelo Sebrae-SP.

Serviço
Outras informações sobre os 
processos seletivos e datas de 
início de aulas podem ser obtidas 
pelos telefones (11) 3331-1199 
/ (11) 3224-0889 ou pelo e-mail 
atendimento@escolasebraesp.
com.br.

Cursos e vagas
Etec
• Técnico em Administração 

(EAD – semipresencial, sábados 
pela manhã): 35 vagas

• Técnico em Comércio (EAD 
– semipresencial, segundas e 
quartas à noite): 35 vagas

 Fatec
• Marketing:
Manhã: 35 vagas
Noite: 35 vagas
 
• Gestão de Negócios e Inovação:
Manhã:  35 vagas
Noite: 35 vagas
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Os primeiros passos
Programa do Sebrae-SP dissemina a cultura empreendedora 

O empreendedorismo tem um 
papel fundamental para a 
transformação social das 

pessoas, principalmente nas áreas 
de educação, saúde, meio ambiente 
e no trabalho junto à comunidade. 
Dentro desse contexto, a professora 
Sandra Regina Calistrato Nakagawa 
desenvolveu um projeto inovador 
para os alunos do ensino básico in-
fantil ao ensino fundamental do 1° 
ao 5º ano da escola municipal Dr. 
Aristides Jacob Alves, localizada na 
cidade de Itaquaquecetuba.

 Antes de tudo começar, no en-
tanto, a professora Sandra foi ca-
pacitada pelo programa Jovens 
Empreendedore s 
Primeiros Passos 
(JEPP) – idealiza-
do pelo Sebrae-SP. 
Criado em 2002, o 
JEPP é uma iniciati-
va para disseminar 
entre os alunos do 
ensino fundamental 
as primeiras noções 
de empreendedoris-
mo, e é desenvolvi-
do em parceria com 
as escolas estaduais, 
municipais e particulares. Somente 
em 2017, mais de 68 mil alunos fo-
ram capacitados em 359 escolas de 
todo o Estado de São Paulo.

“Depois de os consultores do Se-
brae-SP nos ensinarem a metodo-
logia e nos passarem os conteúdos 
a serem aplicados com os alunos, 
tivemos a ideia de unir o projeto de 
empreendedorismo com um traba-
lho que também envolvesse a comu-
nidade”, explica a professora. 

Para o projeto, Sandra e outros 
professores da escola pediram que 
os alunos levassem para aula ma-
teriais recicláveis, como alumínio 
e garrafas PET. O material foi en-
tão repassado para catadores de 
recicláveis da comunidade. Com o 
dinheiro arrecadado com a venda, 
alunos e professores criaram uma 
moeda fictícia e até mesmo um 
banco para guardar o dinheiro. 

No final, os alunos puderam utili-
zar a moeda criada por eles no evento 
de encerramento do projeto, a Feira 
do Empreendedor, onde eles podiam 
comprar objetos feitos com material 
reciclável, doces e plantas. “Os es-
tudantes aprenderam as primeiras 
noções sobre negócios, trabalho em 
equipe e a importância da comuni-
dade. Foi muito gratificante para to-
dos nós”, diz a professora Sandra. 

Uma das participantes do pro-
jeto, realizado no final de 2017, foi 
a estudante do 4ª ano do ensino 
fundamental Maria Gabriella San-
ches de Brito, de 9 anos. Ela conta 
que participou de todas as etapas 

com empolgação. 
“Eu aprendi sobre 
a importância da 
reciclagem de ma-
teriais, amar a natu-
reza e também sobre 
como podemos usar 
o dinheiro de forma 
correta. O que eu 
mais gostei foi fazer 
um museu de lata e, 
com a nossa moeda, 
comprar um foguete 
de garrafa PET na 

Feira do Empreendedor”, lembra.
“A metodologia do curso JEPP é 

vivencial e semiaberta, proporcio-
nando à escola e aos professores a 
oportunidade e liberdade de fazer a 
adequada e eficaz contextualização 
dos temas à realidade local e dos alu-
nos”, afirma a coordenadora do JEPP 
no Sebrae-SP, Ana Maria Basílio. 

A proposta e a carga horária da 
aplicação do curso são compatíveis 
com o currículo do ensino funda-
mental. Sendo assim, fica a critério 
da escola a inserção do curso na 
carga horária regular ou promo-
vê-lo em horário alternativo, como 
atividade extraclasse.

Para o professor adquirir a cer-
tificação na metodologia, ele passa 
pela capacitação de 30 horas pelo 
ensino a distância e oito horas de 
curso presencial com um consultor 
do Sebrae-SP. 

“Aprendi como 
usar o dinheiro 
de forma 
correta”,

Maria Gabriella 
de Brito, estudante
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no empreendedorismo
entre crianças e jovens do ensino fundamental

Empreendedorismo na sala de aula em Itaquaquecetuba: 
Sandra Regina Calistrato Nakagawa, professora de Maria 

Gabriella Sanches de Brito

Benefícios para os envolvidos

Escola:
Ao realizar o curso, a instituição parceira cria um espaço 
de interação entre professores, alunos e comunidade, 
podendo estimular o desenvolvimento local pelas ideias 
geradas e pelas práticas empreendedoras incentivadas. 
Além disso, oferece ao corpo docente a possibilidade 
de qualificação e incentiva os alunos, e até mesmo os 
professores, a agir como protagonistas em suas vidas.

Professores:
Os participantes se desenvolvem, ampliam seu 
aprendizado e passam a ter uma nova possibilidade de 
atuação, em assunto e metodologia complementares à 
prática cotidiana. É preciso destacar que o professor 
tem a possibilidade de crescer e se desenvolver ainda 
mais como sujeito social, pois passa a integrar de 
maneira mais interativa a relação educacional com os 
alunos e com a comunidade, como também estimula 
esta prática em seus alunos.

Alunos:
As crianças e jovens são incentivados a pensar no 
ambiente e na comunidade em sua volta, de forma a 
buscar oportunidades e soluções para as situações 
apresentadas neste contexto. Eles também têm a 
oportunidade de participar de uma experiência de 
ação empreendedora, vivenciando um ciclo que se 
inicia na geração de ideias, passa pelo planejamento e 
concretização de ações, culminando num momento de 
avaliação de resultados e de aprendizados.

Como participar
As escolas interessadas em participar do programa Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) devem procurar 
a unidade do Sebrae-SP mais próxima ou entrar em 
contato pelo telefone 0800 570 0800. 
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Um “hub” de empreendedores e 
projetos ligados a tecnologia, 
inovação e criatividade em 

um edifício histórico na área cen-
tral de São Paulo. Esse é Centro Na-
cional de Referência em Empreen-
dedorismo, Tecnologia e Economia 
Criativa, um espaço administrado 
pelo Sebrae-SP no Palácio dos Cam-
pos Elíseos, prédio datado do final 
do século 19 que foi restaurado pelo 
Governo do Estado. Foram investi-
dos R$ 20 milhões nas obras, que 
duraram quatro anos. As atividades 
do Centro, que passou a funcionar 
em abril, envolvem ações voltadas 
para a produção e disseminação 
de conhecimento em um ambiente 
aberto à integração. 

O projeto foi todo desenvolvi-
do pensando na preservação das 
características arquitetônicas e 
históricas do local. Um dos prin-
cipais fatores para a instalação do 
Centro foi a oportunidade de ocu-
par um prédio histórico, amplo 
e bem estruturado no coração de 
São Paulo e próximo à Escola de 
Negócios do Sebrae-SP, na Alame-
da Nothmann. Com isso, o Sebrae 
também pretende incentivar o in-
tercâmbio entre esses dois locais 
e estimular a produção de ideias e 
negócios inovadores.

As primeiras atividades do Cen-
tro começarão no primeiro andar, 
onde funcionam uma aceleradora 
de startups, com 11 empresas pau-
listas selecionadas entre 120 inscri-
tos, um espaço de coworking, duas 
salas para capacitações, salas de 
reuniões e a área administrativa do 
Sebrae-SP. Cada espaço terá toda a 
infraestrutura necessária para as 
atividades, como estações de traba-
lho, estrutura de tecnologia, cabines 
para reuniões e videoconferências. 
O Centro já inicia com duas edições 
do programa Speed Mentoring, que 
tem como objetivo potencializar 
uma ideia, um time e/ou empresa 
incipiente de forma intensiva, em 
curto espaço de tempo e com foco 
no seu segmento de atuação. 

A implementação será feita em 
duas fases: o Sebrae Innovation 
Hub, onde as melhores práticas do 
Vale do Silício irão se unir à expe-
riência de mercado do Sebrae; e 
o Open Innovation, que é a cone-
xão do Sebrae Innovation Hub aos 
melhores especialistas setoriais, 
conectando os clientes tradicio-
nais do Sebrae, agentes culturais e 
artistas com o mundo digital, em 
programas de inovação, tecnolo-
gia e aprimoramento em gestão. 
Em seu primeiro ano, o Centro 
atuará baseado no tema “Cidades 
Inteligentes – Smart Cities”, en-
volvendo a sociedade e explorando 
potenciais negócios que surgem 
com a revolução digital. Dentro 
desse tema, estão previstas ações 
nos segmentos de saúde, educação, 
mobilidade, segurança, empreen-

Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo inicia atividades no Palácio dos Campos Elíseos 
Um olhar para o futuro

dedorismo, construções inteli-
gentes, energia e meio ambiente, 
indústria 4.0, varejo, agrotech e 
entretenimento. E para isso serão 
formados quatro grupos de traba-
lho nos segmentos de tecnologia, 
mídia, consumo e cultura.

Os quatro pavimentos do Palá-
cio dos Campos Elíseos serão gra-
dativamente ocupados pelas diver-
sas atividades do Centro. A partir 
do segundo semestre, o átrio vai 
abrigar o Mídia LAB, o BootCamp 
e os espaços de competição e de 
eventos, enquanto o subsolo rece-
berá os Meetups, o Meeting Corp e 
o Fab LAB, além de uma cafeteria. 

Em uma segunda fase do proje-
to, será instalado o Espaço Memó-
ria, um local destinado para expo-
sições temporárias que abordarão 
temas estratégicos do Centro e 

contarão a história do empreen-
dedorismo, da economia paulista, 
da região central de São Paulo e do 
Palácio Campos Elíseos. 

Para o primeiro ano do projeto, 
a previsão é que sejam feitos 4 mil 
atendimentos de negócios e 16 mil 
participantes em eventos e ações. 
Uma série de atividades também 
serão desenvolvidas para alunos de 
escolas públicas, Etecs e Fatecs, por 
meio de palestras e oficinas sobre 
empreendedorismo. O Centro vai 
funcionar de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e está aberto a poten-
ciais empreendedores, empresários 
e público interessado. 

SOBRE O PALÁCIO
O Palácio dos Campos Elíseos foi 

inaugurado em 1899 e pertencia ao 
cafeicultor e político Elias Pacheco 
Chaves. A residência de 4 mil me-
tros quadrados e quatro andares, 
localizada na Avenida Rio Branco, 
tornou-se conhecida pelo mobiliá-
rio e decoração, que trazia o que ha-
via de mais sofisticado no mundo à 
época. O palácio foi sede do governo 
estadual de 1912 a 1965 e, mais re-
centemente, abrigou a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, que lá 
permaneceu até 2006. Desde então, 
estava desocupado.

Como participar

Centro Nacional 
de Referência em 
Empreendedorismo, 
Tecnologia e Economia 
Criativa do Sebrae-SP

Endereço: 
Palácio dos Campos Elíseos 
(Avenida Rio Branco, 1269 
– Campos Elíseos)
Informações pelo telefone 
0800 570 0800 ou em 
www.sebraesp.com.br.

Inaugurado em 1899, Palácio dos 
Campos Elíseos foi restaurado pelo 

Governo do Estado
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Dando um ‘up’ nas startups
Neste ano, empresas de 11 regiões receberão as capacitações e mentorias promovidas pelo Sebrae-SP

Capacitações, mentorias e net-
working formam a base do 
Startup SP, programa do Se-

brae-SP de pré-aceleração e desen-
volvimento de startups digitais. Em 
2017, primeiro ano do programa, 
80 startups de sete cidades foram 
selecionadas. Em 2018, o programa 
vai contemplar 11 regiões do Estado 
de São Paulo.

De acordo com o coordenador de 
tecnologia e inovação do Sebrae-SP, 
Guilherme Arradi, o objetivo do 
programa é ajudar o empreendedor 
a superar um dos principais desa-
fios no processo de desenvolvimen-
to da startup: validar sua proposta 
de valor e seu modelo de negócio, 
construindo algo que tenha aceita-
ção no mercado. Uma situação co-
mum no cenário de startups é que 
os empreendedores ficam muito fo-
cados no desenvolvimento do pro-
duto e dão pouca atenção para o que 

os potenciais clientes ou o mercado 
têm a dizer.

No programa, as startups par-
ticipam durante 16 semanas de 
atividades de workshops, oficinas, 
mentorias e eventos, por exemplo. 
Tudo para ajudar os empreendedo-
res no amadurecimento do negócio, 
na captação de recursos, no aperfei-
çoamento para participação de pro-
gramas de aceleração e aumento do 
faturamento. “O programa ajuda o 
empreendedor a entender a startup. 
E isso pode resultar em um aumen-
to de faturamento e até a mudar o 
modelo de negócio. Acionamos toda 
a rede de contatos do Sebrae para 
buscar as orientações e soluções 
mais adequadas para cada startup”, 
destaca Arradi. 

Diego Mariano de Oliveira, CEO 
e um dos fundadores da BirminD, 
cita entre os pontos positivos do 
programa a orientação personali-

2017
Atendimento e monitoramento de 
80 startups.
Aplicação de 70 oficinas.
300 horas de atividades coletivas.
600 sessões de mentorias do 
Sebrae-SP. 
Mais de 700 sessões de mentorias 
com parceiros.
8 Demo Days, eventos de 
encerramento que atingiram mais de 
2 mil participantes.
Cidades: Campinas, Sorocaba, 
São José do Rio Preto, São Paulo, 
Ribeirão Preto, São José dos 
Campos e Bauru. 

2018
1º Semestre: São Paulo, Campinas, 
Grande ABC, Piracicaba, Sorocaba e 
São José do Rio Preto.
2º Semestre: Ribeirão Preto, São 
José dos Campos, São Paulo, Bauru, 
Alto Tietê e Baixada Santista.

Diego Mariano de Oliveira (em pé, 3º da esq. para dir.), 
com a equipe da empresa BirminD: programa foi muito positivo

zada. “Além de todas as metodo-
logias padrão, o programa tem um 
toque individualizado que nos deu 
mais poder de mercado e certeza 
do que estávamos fazendo”, conta o 
empreendedor de Sorocaba.

A BirminD é uma empresa de 
otimização industrial e desenvol-
veu dois softwares. Um deles faz o 
ranking de oportunidades de me-
lhoria financeira dentro do chão 
de fábrica e o outro faz a análise 
de causa raiz para encontrar onde 
está o problema que causa a perda 
de dinheiro. 

Oliveira explica que os sócios 
resolveram participar do Startup 
SP porque estavam no momento de 
validar a ideia e o modelo de negó-
cio. “Queríamos entender se está-
vamos no caminho certo e escolhe-
mos um programa personalizado. 
Em vez de lidar com 800 empresas 
ao mesmo tempo, o Sebrae estava 

lidando com dez startups escolhi-
das a dedo. E tínhamos um acom-
panhamento semanal”, conta.

CICLOS
Em 2018, o primeiro ciclo do 

programa será realizado em São 
Paulo, Campinas, Grande ABC, Pi-
racicaba, Sorocaba e São José do 
Rio Preto. No segundo semestre é 
a vez de Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, São Paulo, Bauru, 
Alto Tietê e Baixada Santista rece-
ber o Startup SP. 

De acordo com Guilherme Ar-
radi, os principais programas de 
mentoria estão concentrados nos 
grandes centros, o que dificulta 
ainda mais o desenvolvimento de 
startups no interior. “O Startup 
SP é realizado em diversas regiões 
para fortalecer o ecossistema não 
só na capital, mas em todo o Estado 
de São Paulo”, afirma.

Divulgação
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Por serem rápidos, práticos e 
com flexibilidade de horário, 
bastando apenas ter acesso a 

um computador, tablet ou celular, 
os cursos de educação a distância 
(EAD) ganham a preferência de 
um número cada vez maior de em-
preendedores. Para muitos donos 
de micro e pequenos negócios, essa 
tem sido a solução encontrada para 
se capacitar.

O Sebrae-SP oferece atualmente 
88 cursos de EAD gratuitamente, 
tanto para quem já tem uma empre-
sa quanto para quem pretende abrir. 
Os cursos têm duração média de 
três horas, os empreendedores po-
dem concluir o programa em até 15 
dias a partir da inscrição e recebem 
certificado após a conclusão. Desde 
que o Sebrae-SP passou a oferecer 
EAD, em 2009, mais de 545 mil 
alunos, entre pessoas físicas e jurí-
dicas, concluíram os cursos.

Os cursos de EAD do Sebrae-SP 
são estruturados a partir de uma 
necessidade detectada dos empreen-
dedores. Para 2018, o portfólio e a 
metodologia foram atualizados e 
adaptados às tendências de micro-
learning e mobile, com capacitações 
compactas e conteúdos específicos. 
“Produzimos cursos mix em que o 
conteúdo é trabalhado parte em for-
mato de telas em HTML5 e parte em 
vídeos. Estamos ofertando videoau-
las e outros formatos de produtos que 
atendam aos diferentes perfis de em-
preendedores”, explica a especialista 
em EAD do Sebrae-SP Claudia Brum. 

O ambiente de aprendizagem 
será totalmente renovado ainda 
neste semestre e já conta com um 
suporte online para quem tiver dú-
vida sobre o acesso, matrícula ou 
navegação.   “A nossa proposta é me-
lhorar cada vez mais a experiência 
do aluno e para isso estamos apri-
morando a plataforma de estudos 
e desenvolvendo novos modelos de 
soluções educacionais. Precisamos 
atender a todos os públicos, mesmo 
aqueles com uma noção básica de 
informática”, acrescenta Claudia. 

O porteiro Alexandre Bezerra 
Guedes começou a estudar pelo 
EAD há dois meses e já fez 26 cur-
sos. Com planos de abrir um negó-
cio na área de alimentos e bebidas, 
Alexandre aposta no conhecimen-
to para se preparar e recomenda 
muito o ensino a distância do Se-
brae. “Achei os cursos bem inte-
ressantes. São rápidos, práticos, 
cheguei a fazer até dois cursos por 
dia. Gostei muito das videoaulas 
novas também. O EAD me econo-
miza bastante o tempo de prepa-
ração, já que, no momento, o cur-
so presencial seria inviável para 
conciliar os meus horários no meu 
emprego”, completa.  

COMO SE INSCREVER
Para fazer um curso de EAD do 

Sebrae-SP, basta acessar o portal 
(http://ead.sebraesp.com.br), reali-
zar o cadastro e fazer a matrícula. 
O início é imediato. Alguns conteú-
dos e cursos são de acesso exclusivo 
para pessoas vinculadas a uma em-
presa (com CNPJ). 

As áreas disponíveis para os 
cursos de EAD do Sebrae-SP são 
planejamento, mercado e vendas, 
empreendedorismo, finanças, ino-
vação, organização, cooperação e 
leis e normas. 

Práticos, os cursos de educação a distância (EAD) do Sebrae-SP auxiliam na formação do empreendedor
É só clicar para aprender

Confira os novos cursos EAD:
• A liderança na gestão de equipes
• Atrativos turísticos 
• Aprenda a planejar as estratégias do seu 

negócio
• Como turbinar suas vendas
• Ganhe mercado com o plano de marketing
• Gestão de equipes como diferencial 

competitivo
• Pitch deck: sua startup voando mais longe
• Sua startup está pronta para captar 

recursos?
• Revise seu modelo de negócios pessoal
• Validação: da ideia ao negócio
• Valuation para startups
• Mínimo produto viável
• As finanças do seu negócio estão 

estruturadas?

Thinkstockphotos.com

Thinkstockphotos.com
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Aprender e 
empreender

As micro e pequenas empresas 
representam 99% dos negócios 
existentes no Brasil e são respon-
sáveis por 52% dos empregos com 
carteira assinada. É um segmento 
vital para o País, com impactos na 
sociedade como um todo, e faz do 
empreendedorismo tema perma-
nente da pauta econômica. 

Mas, num olhar ampliado, fica 
evidente que o empreendedorismo 
vai além do ambiente das empre-
sas. Empreender é um comporta-
mento, uma maneira de se colocar 
diante de determinadas situações. 
É aquele espírito ousado, iniciati-
va, persistência, comprometimento 
e independência. O empreendedor 
é apaixonado pelo que faz e busca 
superar suas limitações. Ele não se 
contenta em apenas gerenciar me-
canicamente seu negócio. 

A atitude empreendedora é útil 
na vida profissional mesmo de 
quem não comanda uma empresa. 
Ela auxilia na tomada de decisões, 
na liderança, na capacidade de en-
xergar oportunidades e soluções, 
por exemplo.

Muitos podem pensar que se nas-
ce empreendedor. Como em qual-
quer atividade, para se fazer bem 
feito é preciso aptidão, mas também 
é necessário se capacitar e o em-
preendedorismo é uma competência 
a ser adquirida. 

O aprendizado pode ocorrer a 
qualquer tempo. Uma criança fami-
liarizada com o assunto terá uma 
formação mais rica e chegará mais 
preparada ao ambiente corporativo, 
ainda que ela nunca venha a ter um 
negócio próprio. 

Para quem já comanda ou preten-
de abrir uma empresa, é a melhor 
maneira de se colocar no mercado 
sem cair na vala comum (e arriscada) 
da tentativa, erro, tentativa, acerto. 

O Sebrae-SP tem uma forte atua-
ção no campo formal da educação 
empreendedora. O programa Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP) leva o tema para as salas de 
aula do ensino fundamental. A Esco-
la de Negócios Alencar Burti oferece 
cursos em nível técnico e tecnológi-
co. Para completar, acaba de nascer 
em São Paulo a Escola Superior de 
Empreendedorismo (ESE), com ensi-
no em nível superior. Ou seja, há um 
leque de possibilidades para a cons-
trução de bases sólidas para o em-
preendedor. Já que conhecimento é 
um dos ativos de mais alto valor, a 
cultura empreendedora é o diferen-
cial para o sucesso do empresário.

ESMERALDA QUEIROZ, 
consultora do Sebrae-SP

O Sebrae Responde é um serviço para tirar dúvidas de  
empreendedores sobre a abertura de novos negócios e questões 
relacionadas à gestão de empresas já em atividade.

Todo o trabalho com equipes de 
vendas depende de basicamente duas 
coisas: planejamento e treinamento. 
Isso significa que o empresário deve 
saber quais as metas que pretende al-
cançar com as vendas, quais as opor-
tunidades e tendências que o mercado 
está oferecendo, ter clareza das mar-
gens de contribuição de seus produtos, 
escolher os produtos que deseja desta-
car, criar estratégias para que a equipe 
venda mais, criar promoções e criar su-
gestões de vendas agregadas (quando 
o cliente compra um tipo de item, qual 
item pode ser oferecido junto). As defi-
nições de estratégias de vendas devem 
ser sempre periódicas. Não é possível 
definir uma única estratégia para o ano 
inteiro porque o cenário muda, novas 
oportunidades podem aparecer e o em-
presário precisa se ajustar rapidamen-
te a essas mudanças.

A definição de estratégias e objeti-
vos deve contar com a participação dos 
funcionários mais experientes, que es-

tão sempre em contato com os clientes. 
Após essa definição, é necessário trei-
nar a equipe, explicar as estratégias e os 
objetivos, desenvolver e ensinar argu-
mentos de vendas, e desenvolver e criar 
incentivos para que a equipe se engaje. 

As ações de incentivo para a equi-
pe devem estar baseadas no valor das 
vendas de cada vendedor, dessa for-
ma, se ele der muito desconto, será 
prejudicado em seus resultados. A me-
lhor maneira de obter bons resultados 
é incentivando os acertos para que as 
pessoas vejam que são reconhecidas. 
As punições, quando necessárias, de-
vem ser aplicadas apenas para as pes-
soas que realmente não cumprem as 
regras da empresa, porém, de manei-
ra geral, não é produtivo liderar uma 
equipe a partir das punições. Isso cria 
no grupo um sentimento de medo, e 
não de engajamento. Uma equipe li-
derada pela punição e não pelo reco-
nhecimento corre mais risco de perder 
seus melhores membros.

Como trabalhar minha 
equipe de vendas?

imprensa@sebraesp.com.br

Acompanhe o Sebrae-SP no ambiente digital, em www.sebraesp.com.br, e nas redes sociais:
facebook.com/sebraesp | twitter.com/sebraesp
flickr.com/sebraesp | instagram.com/sebraesp
soundcloud.com/sebraesp | issuu.com/sebraesp
youtube.com/sebraesaopaulo

BRUNO CAETANO,  
diretor-superintendente 
do Sebrae-SP

 @bcaetano
 /bcaetano1

bcaetano@sebraesp.com.br

FALE COM A REDAÇÃO
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SEMANA

É HORA
DE VENDER

14 A 19 DE MAIO

SEMANADOMEI.SEBRAESP.COM.BR

SEGUNDA A SEXTA, DAS 9H ÀS 20H
E SÁBADO, DAS 9H ÀS 15H

TECNOLOGIACONSULTORIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

o sebrae-sp não se responsabiliza pelas informações disponibilizadas neste espaço publicitário. o anunciante assume responsabilidade total por sua publicidade.

MELHORIA DE RESULTADOS, profissionalização da gestão, custos, 
vendas, fluxo de caixa e budget: (11) 3192-3979/
diretoria@audint.com.br/www.audint.com.br

Para tornar a comunicação mais acessível ao cliente com 
deficiência auditiva, o Sebrae-SP disponibiliza o serviço 
de intérprete de Libras em seus eventos presenciais. A 
solicitação do serviço deverá ser comunicada no ato da 
inscrição e com antecedência de 5 (cinco) dias úteis à 

data de realização do evento. O cliente ou seu representante poderá 
se inscrever pessoalmente nos Escritórios Regionais, pelo portal do 
Sebrae-SP ou pelo 0800 570 0800.
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APAS SHOW 2018 – 34º CONGRESSO 

E FEIRA DE NEGÓCIOS EM SUPERMERCADOS

Quando: 7 a 10/5

Onde: Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP

Informações: www.apasshow.com.br

GLASS SOUTH AMERICA – 13ª FEIRA 

INTERNACIONAL DE DESIGN E TECNOLOGIA EM VIDRO

Quando: 9 a 12/5

Onde: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Informações: www.glassexpo.com.br/pt

25ª BETT EDUCAR

Quando: 8 a 11/5

Onde: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Informações: www.bettbrasileducar.com.br

EXPOSEC – 21ª FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA

Quando: 22 a 24/5

Onde: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Informações: http://exposec.tmp.br/16/

ENERSOLAR BRASIL – 7ª FEIRA INTERNACIONAL DE 

TECNOLOGIAS PARA ENERGIA SOLAR

Quando: 22 a 24/5

Onde: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Informações: http://enersolarbrasil.com.br/16/

FCE COSMETIQUE – 23ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 

TECNOLOGIA PARA A INDÚSTRIA COSMÉTICA

Quando: 22 a 24/5

Onde: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Informações: www.fcecosmetique.com.br/pt

FEIRAS DE 
NEGÓCIOS

AGENDA
EVENTOS 
DO SEBRAE-SP

ELOGIE. SUGIRA. CRITIQUE. RECLAME. 
Queremos ouvi-lo: 0800 570 0800 

ouvidoria@sebraesp.com.br 

PIRACICABA

COMO TRANSFORMAR A IDEIA EM NEGÓCIO

Quando: 21 a 23/5

Onde: Escritório Regional do Sebrae-SP de Piracicaba

Av. Rui Barbosa, 132 - Vila Rezende, Piracicaba - SP

Valor: R$ 190

SOROCABA

SEMINÁRIO APRESENTA CURSO EMPRETEC

Quando: 21 a 26/5

Onde: Escritório Regional do Sebrae-SP de Sorocaba

Av. Gen. Carneiro, 919 - Centro, Sorocaba - SP

Valor: Gratuito

ALTO TIETÊ

OFICINA DE FORMALIZAÇÃO 

Quando: 16/5

Onde: Escritório Regional do Sebrae-SP do Alto Tietê

Av. Francisco Ferreira Lopes, 345 - Vila Lavínia, Mogi das Cruzes - SP

Valor: Gratuito

CAPITAL CENTRO

SAIBA MELHORAR ESTRATÉGIAS DE MARKETING

Quando: 14 a 16/5

Onde: Escritório Regional do Sebrae-SP da Capital Centro

R. 24 de Maio, 34 - República, São Paulo - SP

Valor: R$ 260

CAMPINAS

COMO MELHORAR AS ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Quando: 16, 17, 23 e 24/5

Onde: Escritório Regional do Sebrae-SP de Campinas

Av. Imperatriz Leopoldina, 272 - Vila Nova, Campinas - SP

Valor: R$ 260

Informações sobre os eventos no telefone 0800 570 0800.
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TEC &

Manual do Simples Nacional 
(Editora IOB Folhamatic)

Este livro contempla as normas 
cadastrais e tributárias do 
Simples Nacional aplicáveis 
a partir deste ano. A obra 
também recepciona as 
normas aplicáveis em 
2017, introduzidas pela Lei 
Complementar no 155/2016. 
O livro é direcionado aos 
profissionais das áreas contábil 

e fiscal, auxiliares, micro e pequenos empresários 
e estudantes. Os autores, Cleônimo dos Santos e 
Sidney Ferro Barros, focalizam os aspectos formais 
das microempresas e das empresas de pequeno porte 
e os aspectos fiscais quando enquadradas no Simples 
Nacional.

O Perfil do 
Gestor de Comunicação 
(Editora Paco Editorial)

Este livro é inspirado na 
dissertação de mestrado 
defendida pelo autor na Escola 
de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo 
(USP), com o objetivo de 
identificar o perfil do gestor de 
comunicação contemporâneo 
que seja estratégico e 

contribua para a sustentabilidade nas organizações. 
Pedro Pulsen apresenta pontos como formação, 
atribuições, competências, habilidades, perspectiva 
de atuação, valores, posicionamento, desafios, 
tendências contemporâneas e profissionais, além de 
entrevistas realizadas com gestores de comunicação e 
sustentabilidade.

Do Conflito ao 
Acordo na Era Digital 
(Editora Voo 2016)

O livro apresenta o 
caminho de resolução de 
conflitos na era digital. Uma 
questão fundamental para 
empreendedores interessados 
em sair do lugar comum e 
estarem preparados para 
resolver essas situações 
de forma eficiente, rápida, 
barata e, mais importante, 

confidencial. A reputação do seu negócio depende 
de como você resolve os conflitos de seus clientes e 
consumidores.

LIVROS

CRESCE O NÚMERO DE STARTUPS 
BRASILEIRAS DEDICADAS AO VAREJO

O Brasil tem hoje 194 startups dedicadas a desenvolver melhorias 
tecnológicas para o varejo, segundo o estudo “Loja 4.0: Panorama 
das startups brasileiras do varejo – 2ª edição 2018”. Há cerca de um 
ano, havia 115 startups voltadas para esse fim no País. A pesquisa 
foi desenvolvida pelo OasisLab, que é um centro de inovação 
especializado em varejo, em conjunto com a Startse e a Neomode. 
O objetivo do levantamento foi indicar as novas empresas de 
tecnologia brasileiras que têm como base a inovação e como estão 
dispostas a resolver as dores do lojista, que englobam todos os 
detalhes do processo de compra e entrega; situações que vão 
desde dificuldades de gerenciamento de 
estoque, atrasos de entrega, questões de 
relacionamento com o cliente, entre outros.
“A pesquisa revela que, embora a loja 
física ainda seja referência para o varejo, 
a cada dia aumenta a necessidade de 
interação com tecnologias digitais mais 
acessíveis e amigáveis para o consumidor, tais como smartphones, 
tablets, relógios conectados e óculos de realidade virtual”, afirma a 
especialista em varejo e responsável pelo laboratório de startups do 
OasisLab, Fabíola Paes. 

INSTAGRAM LANÇA RECURSO 
DE COMPRAS PARA PERFIS DE EMPRESAS

A partir de agora, as páginas de negócios no Brasil, 
seja qual for o tamanho da empresa, têm acesso ao 
novo recurso de compras no Instagram. Com isso, 
perfis comerciais podem marcar produtos em suas 
publicações e depois direcioná-los para compra no 
próprio serviço.  A ideia, segundo o Instagram, é 
permitir que as pessoas possam explorar, conhecer e 
comprar produtos das empresas que elas seguem por 
meio do novo botão no aplicativo. Os compradores 
poderão encontrar facilmente mais detalhes sobre os 
produtos como o valor, clicando em uma publicação 
marcada no feed ou no botão de compras existente no 
perfil comercial de marcas que ativaram a ferramenta.
O recurso, que foi testado desde o ano passado nos 
Estados Unidos, agora está disponível aqui e em mais 
sete países: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, 
Espanha e Reino Unido.

Thinkstockphotos.com

Thinkstockphotos.com
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IDEIAS PERGUNTE A QUEM ENTENDE

Tem alguma dúvida sobre como a tecnologia pode ajudar o seu 
negócio? Pergunte a quem entende! Mande um e-mail para 
imprensa@sebraesp.com.br.

A tecnologia chegou 
de vez na área de 
recursos humanos para 
ajudar as empresas a 
serem mais eficientes 
e, principalmente, 
oferecerem uma 
experiência diferenciada 
para seus colaboradores. 

Esta área, que é cada vez mais estratégica, foi alvo 
de importantes evoluções nos últimos anos por meio 
de um movimento chamado HRTech, ou tecnologia 
para recursos humanos. São duas grandes categorias 
que merecem a sua atenção: departamento pessoal e 
gestão de talentos.
No departamento pessoal, começando pelo básico, 
sua empresa deve ter um sistema para organizar 
as informações e movimentações de funcionários. 
Admissão, desligamento, gestão de benefícios, folha 
de pagamento, controle de ponto. Tudo isso deve ser 
feito de forma mais automatizada e online possível. 
Com a chegada do eSocial, isso se torna mais do 
que importante – é obrigatório manter as rotinas do 
DP em tempo real. Outro benefício é acabar com a 
papelada da área.
Na categoria gestão de talentos, encontram-se funções 
como avaliação de desempenho, pesquisa de clima 
organizacional, gestão de candidatos a vagas de trabalho. 
Tudo para que a sua empresa consiga contratar os 
melhores talentos e mantê-los oferecendo um canal de 
comunicação de via dupla – para dar e receber feedbacks 
de forma eficiente e em tempo real. As tecnologias 
para gestão de pessoas estão cada vez mais acessíveis 
(principalmente com as novas ferramentas em nuvem) e 
fáceis de utilizar, revolucionando a forma como empresas 
de todos os tamanhos se relacionam e fazem a gestão 
dos seus colaboradores.

Marcelo Furtado, cofundador do Convenia, responde: 

“Quais são as tecnologias que as áreas de 
recursos humanos das empresas podem utilizar 
para facilitar o trabalho?”

D
ivulgação

GOOGLE LANÇA APLICATIVO
QUE AJUDA A MONTAR STARTUP

Com foco em quem almeja montar uma startup, a plataforma de 
educação em marketing digital e negócios Google Primer lançou seu 
Manual do Empreendedor. Trata-se de uma ferramenta disponível 
gratuitamente tanto na Apple Store quanto no Google Play que 
mostra ao empreendedor os passos básicos de como montar uma 
empresa. As dicas vão desde como saber quem é o público-alvo 
até qual seria o nome ideal para o empreendimento. “O Primer é 
um aplicativo de educação com mais de 150 aulas de marketing 
digital, 100% gratuito, que possibilita aprender uma nova ferramenta 
de negócios em cinco minutos”, explica Valdir Leme, gerente de 
marketing do Google Brasil. 
O Manual do Empreendedor foi desenvolvido em conjunto com 
a primeira turma de empresas criadas dentro do Campus São 
Paulo do Google, iniciativa cujo objetivo é ajudar interessados a 
desenvolverem suas startups em um ambiente parecido com o de 
uma escola. “Este é o retorno dessas empresas, que agora estão 
ajudando outras companhias”, completa Leme.

FAZER MUITO
COM POUCO

O Homem que Mudou o Jogo 
(Moneyball, no original) é um 
filme de 2011 sobre beisebol 
baseado em uma história 
real, que aborda a habilidade 
de se obter bons resultados 
com muito pouco dinheiro. 
O enredo conta como o 
pequeno time chamado 
Oakland Athletics supera 
qualquer expectativa ao se 
destacar na liga americana de 
beisebol tendo a menor folha 
salarial das equipes profissionais. A grande tacada está na 
ideia de Billy Beane, gerente geral do Oakland (interpretado 
por Brad Pitt), de usar uma sofisticada análise de estatística 
dos jogadores para montar um grupo competitivo. A 
estratégia foi tão bem sucedida que passou a ser adotada 
por outras equipes nas temporadas seguintes.

Divulgação

Divulgação
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Negócio premiado
Dirceu Augusto Jr, da Weeseg, fala sobre a startup que ganhou o “Encontro com Tubarões” do Sebrae-SP

“Até um ano e meio atrás, 
eu não tinha nenhum 
contato com a área de se-

guros, era apenas um consumidor. 
Por obra do acaso, comecei um tra-
balho com o José Roberto de Sousa 
(hoje CEO da Weeseg), que vinha 
desse mercado e tinha com ele a 
ideia de uma corretora de seguros 
online desde 2009. Em 2016, quan-
do ele se desligou da seguradora 
onde estava, me chamou para tra-
balhar com ele nesse projeto, junto 
com a Bruna Urbina (designer). 

Trabalhamos nisso até junho de 
2017, quando surgiu um conflito 
muito forte em relação ao nosso ne-
gócio: descobrir qual seria o nosso 
diferencial. Começamos a entender 
que o corretor é o principal elo des-
se mercado. Nessa época, sentimos 
que era hora de dar uma guinada, 
afinal já tínhamos investido muito 
tempo e esforço. 

Trouxemos um consultor para 
dentro a empresa e então criamos 
a Weeseg para tentar entrar na 
Startup-SP. Não sabíamos como 
era um modelo de validação, por 
exemplo, uma coisa básica para 
uma startup. Mas aquela era hora 
de fazer, de colocar à prova o que 
tínhamos desenvolvido e de con-
firmar que o grande parceiro nos-
so era mesmo o corretor. Afinal, o 
que fazemos para um corretor po-
demos fazer para 50 mil.

Com a internet, existe essa ideia 
de que os atravessadores vão aca-
bar, que uma profissão como a de 
corretor vai acabar daqui a cinco 
ou dez anos. Mas vimos que não 
é assim que funciona no mercado. 
Conversando com consumidores, 
só encontramos quem faz a pes-
quisa online. Na hora de fechar um 

seguro, é com o corretor, é uma 
compra consultiva.

A experiência com o Sebrae-SP 
foi importante para entendermos 
melhor nosso modelo. Pudemos ter 
um novo olhar, uma nova perspecti-
va. Foi como colocar óculos de rea-
lidade aumentada. Então, quando 

fizemos o Demoday do Sebrae-SP 
e tivemos uma validação, isso mos-
trou que estávamos no caminho 
certo. Mesmo assim, optamos por 
uma estratégia de ficar fora do ra-
dar por algum tempo, temos muito 
claro que não vamos prometer nada 
que não podemos entregar.

Fiz a inscrição para o Encon-
tro com Tubarões da Feira do 
Empreendedor sem conversar 
com a equipe, não queria criar 
expectativas. A gente não estava 
buscando apenas exposição, mas 
sim uma oportunidade de colocar 
nossa ideia à prova e saber como o 
mercado nos enxerga. Só o fato de 
ter chegado entre os dez finalistas 
e poder estar no palco apresen-
tando a Weeseg já era uma vitória, 
sinal de que nossa caminhada já 
estava valendo. É um trabalho de 
equipe, somos seis na empresa e 
cada um de nós tem uma habili-
dade – no palco, eu faço o papel 
apenas do mensageiro. 

Sou formado em direito, che-
guei a trabalhar em uma multina-
cional, mas o empreendedorismo 
sempre me chamou – meu pai co-
meçou a empreender quando eu 
tinha oito anos, vivi tudo isso den-
tro da casa, minha família tinha 
uma rede de postos de gasolina. 
Depois de formado eu também fiz 
um MBA em gestão empresarial. 
Hoje eu entendo que você pode ter 
uma ideia linda, mas, se não tiver 
junto pessoas com os mesmos va-
lores e propósitos, a coisa não fun-
ciona. Não é o negócio que faz a 
pessoa, mas as pessoas que fazem 
o negócio. No final, tudo se resu-
me ao indivíduo.

O que a gente enxerga a partir 
de agora, depois de ficar em pri-
meiro, é trabalho. Eu sempre digo 
que toda essa trajetória como em-
preendedor é feita de sangue, suor 
e lágrimas. E agora é a hora de 
chegar no mercado, que é muito 
regulado, conquistar os corretores 
como parceiros, terminar de inte-
grar a plataforma e focar no start.”

Dirceu Augusto Jr (centro), da Weeseg, com os “tubarões” 
Robinson Shiba e Camila Farani: startup venceu disputa 

na Feira do Empreendedor

Dirceu Augusto Jr., 38 anos, é COO da Weeseg, startup 
sediada em São José dos Campos que desenvolveu 
o aplicativo Seggy, uma plataforma para corretores e 
seguradoras onde os usuários podem comparar os preços 
dos serviços em um único local. A Weeseg foi a startup 
vencedora do pitch final do "Encontro com Tubarões", 
realizado na Feira do Empreendedor 2018 do Sebrae-SP. A 
série de apresentações contou com a presença de Robinson 
Shiba, fundador dos restaurantes China In Box e Gendai, e 
Camila Farani, da Gávea Angels, um grupo de investidores-
anjo do Brasil. 


