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6 DIAS
DE IMERSÃO

60 HORAS 
DE CAPACITAÇÃO

215 MIL CASES 
DE SUCESSO

Um dos maiores seminários de 
empreendedorismo do mundo.
Uma das maiores jornadas
de transformação da sua vida.

A TRANSFORMAÇÃO
PASSA POR VOCÊ.

“Eu fi z o Empretec em 2011 e nele descobri 
que o empreendedorismo era o meu 
caminho. Abri uma empresa e hoje temos 

mais de 60 colaboradores. Eu vivencio 
diariamente os aprendizados do curso.” 

Jean Quadro, Pelotas/RS

ACESSE SEBRAERS.COM.BR/EMPRETEC E SAIBA MAIS.



empreendedorismo
Muito além do

Você está recebendo a mais nova edição da Revista 
Mais Sebrae, publicação que é fonte de inspiração 
sobre empreendedorismo e que, por meio dela, te-
mos oportunidade de conhecer histórias que nos 
inspiram, soluções que facilitam a vida dos empre-
endedores e saber mais sobre o que há de atual no 
universo das empresas e, claro, do cliente. O objeti-
vo é difundir conhecimento e promover a transfor-
mação para negócios que já existem e para aqueles 
que ainda são um projeto. 

A matéria de capa traz um tema que é central para 
qualquer pessoa: a educação. Induzidas pelo BNCC, 
a partir do ano que vem, 2020, as escolas públicas e 
privadas vão trabalhar dentro do objetivo de desen-
volver competências na Educação Básica para me-
lhorar os índices de aprendizado do país e estimular 
o empreendedorismo entre os jovens. 

Tem também matéria sobre como é empreender no 
meio artístico; história de empreendedor que, além 
de rentabilizar a empresa, ainda ajuda a salvar o pla-
neta; lojas que estão totalmente conectadas com as 
necessidades de seus clientes; tecnologias interes-
santes que podem auxiliar (e muito!) a produção in-
dustrial, inspiração em outros países para diminuir 
ainda as burocracias no empreendedorismo e muito 
mais. Aproveite a leitura e compartilhe sua edição 
com outras pessoas que queiram estar sempre em 
dia com o que há de mais contemporâneo. 

Um abraço e um 2020 inovador! 
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o aumento no consumo 
melhora a produção

Carne premium: 

O mercado da carne premium é um dos segmentos 
do agronegócio que mais crescem ano a ano. Atual-
mente, o Brasil produz em torno de 10 milhões de 
toneladas de carne bovina, dos quais, aproximada-
mente, 20,8% são negociados para dezenas de paí-
ses em todo o mundo, seguindo os mais rigorosos 
padrões de qualidade. Na última década, o país re-
gistrou alta de 135% no valor de suas exportações, 

segundo a Associação Brasileira das Indústrias Ex-
portadoras de Carne (Abiec).

Muito desse desempenho é resultado da exigência 
cada vez maior dos consumidores, motivando uma 
adaptação de toda a cadeia da carne. Produtores, fri-
goríficos, açougues, casas de carnes, restaurantes e 
churrascarias precisaram se qualificar para oferecer 
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gências”, relata o proprietário do Puerto Del Toro, 
José Luiz Barbacovi.

Ao gosto do consumidor

Atentos às novas necessidades do mercado, o progra-
ma Juntos para Competir, iniciativa da Farsul, do Se-
nar-RS e do Sebrae RS, desenvolveu um projeto para 
aproximar os três principais elos da cadeia produtiva: 
pecuaristas, casas de carnes e restaurantes, envolven-
do um total de 40 empresas da Serra Gaúcha.

O projeto desenvolve-se por meio de consultorias, 
bate-papos, palestras, rodadas de negócio, promo-

A cadeia produtiva do Rio Grande do Sul 
qualificou a produção e transformou a carne 
em um produto de alto valor agregado

Projeto surgiu para valorizar 
toda a cadeia de carne Premium

um produto de maior qualidade, com maior valor 
agregado, resultando em uma carne mais macia e 
especial para os clientes. Foi o caso do Restaurante 
Puerto Del Toro, de Caxias do Sul.

“Quando a gente começou, há 20 anos, alguns 
cortes de carnes como picanha, costela e carré de 
cordeiro existiam apenas congeladas. Vendíamos 
costela, maminha, filé e só. Para consumir esse 
tipo de corte, as pessoas viajavam para a Argentina. 
Nos açougues aqui no Brasil, ninguém sabia o que 
era um chorizo (corte com pouca gordura). Com o 
aumento da procura, fomos atrás de outros cortes 
e buscamos parceiros que atendessem a essas exi-
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ção de missões empresariais para troca de experi-
ências e busca de inovação. “Esse é um projeto para 
quem quer carne de qualidade, que une e conecta 
produtores rurais, frigoríficos, açougues especiais, 
casas de carnes premium e restaurantes voltados 
a esse produto e para o consumidor final. Por in-
termédio do projeto, conseguimos mostrar que um 
bom produto pode e deve ser valorizado. Custa mais 
caro, mas tem mercado”, explica o gestor do projeto 
do Sebrae RS, Gustavo Angelo Rech.

Lançado em agosto, o “Carne Gourmet” surgiu para 
valorizar toda a cadeia produtiva da carne premium 
e já mostra bons resultados na Serra Gaúcha. “Para 
o consumidor final é excelente. Hoje o cliente tem o 
conhecimento, ele quer um produto de melhor quali-
dade. Temos um valor agregado muito maior, mas o 
cliente que quer uma carne boa não se nega a pagar 
um valor mais alto porque ele sabe que esse animal 
foi criado de uma maneira diferente, que resulta em 
um produto melhor e que vale o preço”, reforça Bar-
bacovi.

Por mais qualidade no produto

Para garantir um produto de grande qualidade, 
algumas empresas buscam organizar os elos da 
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cadeia, acreditando que só assim evitam o mane-
jo inadequado nesse caminho que vai do campo 
à mesa dos consumidores. Iniciativa adotada pela 
casa de carnes Estância do Assador, inaugurada 
em agosto de 2018, em Caxias do Sul. A história 
da empresa vai muito além da abertura de mais um 
ponto de comércio.

O forte espírito empreendedor norteou cada passo 
muito antes da inauguração. O pecuarista e um dos 
sócios da Estância do Assador Carlos Roberto Simm 
relata que a origem de tudo está na iniciativa de um 
grupo de produtores rurais da região dos Campos 
de Cima da Serra que, em 1997, criou o Clube de 
Integração e Troca de Experiências (CITE 120).

Até hoje, eles se reúnem mensalmente em uma 
das propriedades para trocar ideias e compartilhar 
vivências nas diferentes áreas em que atuam no 
agronegócio, sempre em busca de soluções de 
mercado para seus produtos. “Primeiro, organi-
zamos a produção da porteira para dentro, depois 
tratamos de organizar a própria cadeia produtiva”, 
destaca Simm.

Com a iniciativa, eles também conseguiram elimi-
nar o intermediário e ter o domínio dos custos de 

cada etapa do processo até a venda ao consumidor, 
organizando o abate, o carregamento dos animais 
e a distribuição das peças, além de negociar os va-
lores em todas as etapas desse processo. “Temos a 
gestão completa do negócio da matéria-prima até a 
ponta”, complementa.

A carne comercializada tem rastreabilidade e certi-
ficado de Boas Práticas Agropecuárias (BPA) des-
de 2013, o que garante a qualidade do produto. A 
loja oferece mais de 70 tipos de cortes de carne 
bovina; além disso, possui um clube de clientes e 
ainda oferece dicas de harmonização com vinhos e 
cervejas artesanais, que também são vendidas no 
local, agregando mais valor ao negócio. Os bons 
resultados já podem ser vistos, pois há um cres-
cimento mensal nas vendas. Simm admite que a 
empresa avalia novos projetos para ampliação do 
empreendimento com o intuito de vender o produ-
to para todo o estado. 

“Primeiro, organizamos a 
produção da porteira para 
dentro, depois tratamos 
de organizar a própria 
cadeia produtiva”

ROBERTO SIMM
Pecuarista e um dos sócios  
da Estância do Assador Carlos
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Gigantes da Indústria buscam nas pequenas empresas de 
base tecnológica e startups ideias inovadoras para otimizar 
resultados, reduzir custos e melhorar processos

que vêm dos pequenos
negócios

Soluções
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O mundo da indústria tem suas peculiaridades. De 
um lado, estão os gigantes, com anos de empresa, 
que possuem capital e precisam de tecnologia que 
a indústria 4.0 pode trazer; de outro, estão as pe-
quenas empresas de base tecnológica e as startups, 
muitas com menos de uma ano de vida, mas com 
inovações e boas ideias que podem trazer soluções 
para esse mercado. Conectar essas duas pontas é o 
início de um processo que pode ajudar a economia 
a se desenvolver.

Um desses projetos chama-se Hélice - Movimento 
pela Inovação. Desenvolvido pelas empresas Floren-
se, Marcopolo, Randon e Soprano, a iniciativa con-

tribui para melhorar a competitividade e a inovação 
da cadeia de soluções, conectando os pequenos e 
os grandes da indústria e criando células de inova-
ção dentro das empresas. “A ideia de inovar partiu 
de um princípio: o de unir as grandes referências do 
empreendedorismo da região para resolver proble-
mas comuns entre as empresas com a colaboração 
de startups. Mais do que isso, impactar na cultura 
dessas empresas para criar uma competitividade 
saudável. Na medida em que tu vais evoluindo na 
empresa, tu vais te dando conta de que esse proces-
so é muito mais colaborativo do que competitivo”, 
comenta o diretor corporativo de RH e Planejamento 
da Randon, Daniel Ely.

11



A empresa de Caxias do Sul sempre teve a inovação 
em seu DNA. Hoje, para se ter uma ideia, já são mais 
de 30 startups que estão vinculadas à Randon, sen-
do 70% delas já contratadas. “Isso é fruto de uma 
jornada que começou há dois anos na empresa. E a 
Hélice, quando começa a trazer suas primeiras star-
tups, acelera esse processo. Esse número também 
tem a ver com a mudança que vai acontecendo den-
tro da cultura da empresa, onde tu vais entendendo 
como esse processo começa a acontecer, vais tendo 
mais pessoas envolvidas, o que vai gerando mais 
facilidades, conectando mais startup, aumentando 
os ganhos e gerando um ciclo”, destaca Ely.

Entre as startups do Hélice está a Sirros IoT, espe-
cializada em soluções para IoT e Indústria 4.0. A em-
presa criou um sistema chamado Digital Twins, uma 
cópia digital de tudo o que acontece durante a linha 
de produção da Randon. Por meio dele, é possível 
acompanhar o processo de montagem em tempo 
real, com informações como duração, dados do clien-
te que comprou, entre outros. “Como a gente passa 
a dar visibilidade para esse processo, geramos um 
acréscimo da produtividade como um todo, tornan-
do o trabalho ainda mais eficiente”, destaca o CEO e 
consultor de tecnologia da Sirros, Diego Schlindwein.

Uma das principais dificuldades nessa relação gran-
de empresa-startup é a falta de credibilidade, por se 
tratar de uma empresa que está iniciando, geralmen-
te composta por jovens e, consequentemente, com 

pouca experiência de mercado. “Uma empresa mui-
to grande prefere contratar de outra empresa muito 
grande porque acha que ela vai dar mais segurança 
ao processo. As empresas não querem se arriscar, 
colocando o próprio futuro na mão de uma pessoa 
que acabou de sair da universidade e montou uma 
startup”, relata Schlindwein.

“Para contornar esses problemas, as startups pre-
cisam mostrar que conseguem gerar um modelo 
de negócio, criando um protótipo ou uma Prova de 
Conceito - que se trata de fazer um piloto antes de 
um projeto maior -  e comprovando que têm con-
dições de colocar suas ideias dentro das grandes 

“A ideia de inovar partiu 
de um princípio: o de unir 
as grandes referências do 
empreendedorismo da região 
para resolver problemas 
comuns entre as empresas 
com a colaboração de 
startups”

DANIEL ELY
Diretor corporativo de RH e 
Planejamento da Randon

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: E
du

ar
do

 R
oc

ha

12

TECNOLOGIA



MERCOPAR 2020
A próxima edição da Mercopar – o evento mais 
importante na área de inovação industrial da 
América Latina – acontecerá nos dias 6 e 8 de 
outubro de 2020. Agende-se!

empresas, mostrando maturidade, pontualidade e 
que conseguem cumprir prazos de entrega”, sugere 
a coordenadora de Economia Digital e Startups do 
Sebrae RS, Debora Chagas.

Cada vez mais, as grandes empresas sabem que 
precisam inovar, mas ainda é preciso uma mudan-
ça de mentalidade que direcione o pensamento para 
entender que uma boa solução pode estar perto e vir 
de uma startup, com iniciativas muito mais rápidas 
e econômicas. O grande desafio do setor é trabalhar 
iniciativas que aproximem as demandas e carências 
das grandes empresas daqueles que podem desen-
volver soluções para atender a essas necessidades.

A Digital Catapult, do Reino Unido, entendeu que, 
nesse mundo de inovação tecnológica, as alterna-
tivas para os problemas da indústria podem vir das 
pequenas empresas de base tecnológica. A empre-
sa europeia trabalha para conectar as empresas que 
necessitam solucionar um problema às startups que 
possuem potenciais soluções. Nick Wright, head de 
Indústria de Manufatura, na Digital Catapult, foi um 
dos palestrantes do Encadear Summit 2019 – Fórum 
de Encadeamento Produtivo, que fez parte da progra-
mação da 28ª Mercopar, em Caxias do Sul.

Durante o evento, Wright explicou o trabalho que de-
senvolve, resumindo a “dar às empresas e startups 
oportunidades que elas jamais teriam”. Pelos progra-
mas da Catapult já passaram mais de 1.200 startups. 
Uma das demandas de mercado surgiu da canadense 
Bombardier, fabricante de aeronaves que precisava 
solucionar a formação de gelo nas asas. “Seleciona-
mos três startups que estão desenvolvendo projetos 
para esse problema”, contou Wright. O resultado ain-
da não está pronto, mas ele garante que o trabalho 
está sendo muito empolgante. 

Inspiração que vem de fora

No Brasil, o número de empresas que adotaram a 
tecnologia para o sistema de lean manufacturing - 
ou produção enxuta - já chega a 41%, segundo uma 
pesquisa realizada pela Fiesp em parceria com o Se-
nai-SP. Fazendo uso de algum recurso tecnológico, a 
maioria delas já consegue colher resultados, reduzin-
do o tempo de produção e os desperdícios. E muitos 
desses resultados estão atribuídos às startups.

DIEGO SCHLINDWEIN
CEO e consultor de tecnologia da Sirros IoT
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por natureza
Resilientes

Diante do pouco incentivo à cultura, 
artistas apostam no empreendedorismo 
para prospectar novos públicos

Trabalhar com arte sempre foi desafiante no Rio 
Grande do Sul, mas os artistas afirmam que o ce-
nário atual tem dificultado ainda mais a atuação da 
categoria. A crise econômica reduziu a demanda por 
cultura, no sentido de incentivo, oferecida tanto pelo 
poder público como pela iniciativa privada. Para 
quem vive de arte, o empreendedorismo tem sido 
uma alternativa para conquistar novos espaços.

Em um país onde quase um terço da população de-
pende de acesso gratuito para ir a eventos culturais 
– conforme a pesquisa “Cultura nas Capitais”, pu-
blicada em 2018 pela Datafolha e pela consultoria 
JLeiva Cultura e Esporte –, empreender na área pode 
demandar mais criatividade e jogo de cintura do que 

em outros setores. Presidente da Associação de Cir-
co do Rio Grande do Sul, Luciano Fernandes classifi-
ca os artistas como uma categoria necessariamente 
resiliente. “Precisamos dessa capacidade de nos 
adaptarmos às situações difíceis, pois temos que 
sobreviver. Se não tem espetáculo, trabalhamos nas 
festas noturnas, nos eventos, na sinaleira”, afirma.

Há 21 anos no mercado da cultura, Fernandes conta 
que esse é o momento mais delicado que viveu em 
relação à arte. “Os últimos cinco anos foram os pio-
res e está cada vez mais difícil. Estamos vivenciando 
um aumento constante nos cortes de verba pública 
e menos investimentos das empresas, com teatros 
e outros espaços fechando”, lamenta. Conforme o 
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artista, há uma demanda muito grande da catego-
ria por mais oportunidades de trabalho. “Montamos 
espetáculos lindos, mas precisamos de investimen-
to para que eles aconteçam. No último edital para 
artes cênicas e música no Teatro Glênio Peres, por 
exemplo, mais de 200 projetos foram inscritos para 
14 vagas. Isso faz com que os artistas saiam do Rio 
Grande do Sul”, diz.

Para não ter de abandonar o circo, Fernandes encon-
trou nos apaixonados pelo carnaval de rua um novo 
público para essa arte. Com o aumento dos blocos 
em Porto Alegre, que ocorrem o ano todo, cresceu o 
interesse das pessoas em aprenderem perna de pau, 
por exemplo. “Passei a dar aulas e montar turmas. 
Também construo e vendo as pernas de pau, que é 
onde está a maior parte do meu lucro”, conta.

O circo também encantou o empreendedor Alexsan-
dro Pinto da Silva, conhecido como Alex Garga, que 
atua na capital. Há cerca de duas décadas, depois 
de ter trabalhado cinco anos em uma empresa de 
animação de festas, o artista decidiu montar o pró-
prio negócio no ramo: a Garganimações. “Comecei 
a produzir shows dos Power Rangers com máquina 
de fumaça, iluminação e fogos de artifício, quando 
era na rua. As crianças achavam que eram os Power 

Rangers de verdade”, lembra. Depois, reposicionou 
a empresa para a área do circo, paixão despertada 
quando ele assistiu a uma performance com pernas 
de pau. “Estou em atividade há 20 anos porque sou 
muito criativo. Quando não tem mercado para uma 
coisa, eu crio uma nova. Além das apresentações, 
também costuro figurinos e sou maquiador. Os ar-
tistas precisam ter um leque de opções”, afirma.

Nas artes visuais, o escultor Vinicius Vieira, que 
também trabalha em Porto Alegre, conquistou uma 
fatia no mercado que hoje representa sua principal 
fonte de monetização: a produção de obras para 
condomínios que são compradas pelas construto-
ras. Formado em Arquitetura e Urbanismo, aprovei-
tou a relação entre a área de graduação com a arte de 
esculpir para desenvolver peças capazes de serem 
integradas aos ambientes. “O meu olhar sempre é 

PATRÍCIA SACCHET E GUILHERME COMELLI
Ondina e Tufoni fazendo palhaçadas
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“Montamos espetáculos 
lindos, mas precisamos de 
investimento para que eles 
aconteçam. No último edital 

para artes cênicas e música 
no Teatro Glênio Peres, por 
exemplo, mais de 200 projetos 
foram inscritos para 14 vagas. 
Isso faz com que os artistas 
saiam do Rio Grande do Sul”

LUCIANO FERNANDES
Presidente da Associação de Circo  
do Rio Grande do Sul
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veis do que em outros setores. “Diferentemente de 
outros negócios, em que os clientes estão em busca 
dos melhores preços, na cultura o valor é simbólico, 
tem relação com o apreço que as pessoas têm pelas 
obras”, afirma. 

Nas ondas da palhaçaria

Patrícia Sacchet deixou uma carreira como profis-
sional do bodyboarding para surfar nas Artes Cêni-
cas, área que escolheu para cursar bacharelado. No 
teatro, participou de uma iniciação à arte do palha-
ço, em meados dos anos 2000, e se apaixonou. No 
final das aulas, ainda recebeu da professora o nome 
perfeito para a palhaça que surgiu: Ondina. “Ela dis-
se que tinha sonhado com esse nome, não sabia da 
minha relação com o surfe. Ele é um resgate da mi-
nha história”, lembra a atriz.

Em 2006, ela conheceu o marido, Guilherme Co-
melli, que interpretava o Palhaço Tufoni. A união da 
onda com o tufão foi tão intensa que, um ano de-
pois, o casal decidiu empreender e criar a Cia. Ondi-
na e Tufoni - Cultura e Arte. “Montamos uma micro-
empresa e criamos oficinas e espetáculos. Também 
participamos de editais, rodamos pelo interior e nos 
apresentamos muito em escolas, o que nos rendeu 
um portfólio grande na hora de prospectar novos 
clientes”, conta Patrícia.

Empreender na arte, para eles, significa ter momen-
tos de trabalhos viscerais, como as apresentações, 
e bem burocráticos, como a tarefa de administrar a 
empresa. “Tivemos que entender aquilo como um 
produto e traduzir o que ele tinha de singular, qual 
era nosso diferencial. A minha irmã, Rosana Sac-
chet, é do marketing, então ela nos ajudou com esse 

“O meu olhar sempre é um olhar de 
arquiteto, porque eu acredito que a 

escultura é o menor grão da arquitetura, 
a arquitetura na menor escala possível.”

VINICIUS VIEIRA
Escultor

um olhar de arquiteto, porque eu acredito que a es-
cultura é o menor grão da arquitetura, a arquitetura 
na menor escala possível. Por isso, sempre trabalho 
em parceria com os arquitetos e os paisagistas, que 
me passam os projetos deles para os condomínios. 
Assim, eu posso criar algo que faça parte daquela 
paisagem e que valorize as construções”, explica o 
artista, que produz obras com materiais como bron-
ze, mármore, granito, aço e alumínio. 

Como esculpir depende da força, assim como ou-
tros trabalhos artísticos, Vieira julga como indispen-
sável a regularização dos negócios culturais. “Às 
vezes, quando os artistas chegam a uma idade mais 
avançada, começam a ter dificuldades para se man-
ter. Ter uma pessoa jurídica nos dá mais garantias”, 
afirma o escultor, dono de uma microempresa. A se-
gurança, segundo ele, também é importante porque 
as relações de mercado na arte são menos previsí-
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olhar do empresário, a ver o espectador também 
como um cliente e não se sentir menos artista por 
isso. Esse processo é muito importante em momen-
tos como agora, em que algumas fontes de finan-
ciamento importantes para a arte estão fechando. É 
preciso enxergar quais ainda estão abertas”, afirma.

Depois de quase uma década com a companhia, o 
casal conquistou um novo desafio na cultura em 
2015: arrendou o Teatro Hebraica, em Porto Alegre. 
Para isso, tiveram que montar uma nova empresa e 
deixar a palhaçaria temporariamente numa espécie 
de “modo de espera”. “Recuperamos o espaço e co-
meçamos a receber espetáculos culturais e eventos 
corporativos. Agora, já estamos pensando em con-
tratar pessoas para poder voltar com a companhia”, 
conta Patrícia. Ondina quer mergulhar de novo no 
mar dos sorrisos. 

DEMANDA POR CULTURA

Realizada no ano passado, a pesquisa “Cultura nas Capitais” apontou que 32% dos brasileiros depen-
dem de acesso gratuito para ir a eventos culturais. Nos casos em que os entrevistados puderam pa-
gar, a maioria (64%) respondeu que havia ido ao cinema pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. 

Confira o percentual de pessoas que consumiu cada tipo de oferta cultural pelo menos uma vez 
no período de um ano:

Fonte: Datafolha e JLeiva Cultura e Esporte.

64%
Cinema

46%
Shows

42%
Festas  

populares

40%
Feiras de  
artesanato

19%
Circo

17%
Saraus

11%
Concertos

31%
Museus

31%
Teatro

34%
Dança

39%
Bibliotecas

EMPRESA GARGANIMAÇÕES
começou com animações de festas
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A partir de 2020, induzidas pela Base Nacional Comum Curricular, 
escolas públicas e privadas terão que trabalhar com foco no 
desenvolvimento de competências na Educação Básica, mudança que 
pode melhorar bastante os índices de aprendizado do país e estimular o 
empreendedorismo entre os jovens

o futuro 
na educação

 Salas de aula 
inovadoras: 

vimento social e econômico de todos os países. 
Diversas pesquisas científicas têm relacionado in-
vestimentos na área e a melhoria nos índices educa-
cionais com a redução da pobreza e das desigualda-
des, com o crescimento econômico e com melhores 
indicadores de saúde e de segurança. “Há também 
uma vasta literatura científica que explora os efei-
tos de uma melhor educação em outras dimensões 
da vida e na construção de sociedades inclusivas e 
socialmente justas”. É o que diz o estudo “Educação 
Já!”, publicado no ano passado pela Todos pela Edu-
cação, organização não governamental que atua há 

Para muitos especialistas, o Brasil não vive uma cri-
se de educação, mas de aprendizagem. Isso porque, 
mesmo após ter melhorado significativamente os ín-
dices de acesso ao ensino, o país ainda caminha a 
passos lentos em relação aos indicadores de desem-
penho dos alunos. Nesse cenário, melhorar a quali-
dade do aprendizado é o principal desafio da próxima 
década, quando o ensino com base em competências 
gerais deverá ser desenvolvido no país.

Mais do que um direito fundamental, a educação é 
um caminho adequado para estimular o desenvol-

A partir de 2020, induzidas pela Base Nacional Comum Curricular, 

na educação
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se de educação, mas de aprendizagem. Isso porque, 
mesmo após ter melhorado significativamente os ín-
dices de acesso ao ensino, o país ainda caminha a 
passos lentos em relação aos indicadores de desem-
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década, quando o ensino com base em competências 



tocuidado, até habilidades de relacionamento, como 
empatia e colaboração. “As competências gerais tra-
zem uma visão muito importante para a educação 
por olhar o aluno como um todo, não são somente 
‘conteudistas’. As habilidades tratadas no documen-
to promovem e estimulam uma aprendizagem mais 
ativa. O estudante se torna protagonista”, afirma 
Julia Tami Ishikawa, gerente de políticas educacio-
nais da Fundação Lemann, organização não gover-
namental que atua há 15 anos na área. 

Mílada Gonçalves, gerente de projetos sociais na 
Fundação Telefônica Vivo, instituição não governa-
mental que trabalha com inovação educativa, tam-
bém vê com otimismo a adequação das propostas 
pedagógicas das escolas às competências da BNCC 
que, a partir de 2020, deverá ser a pauta de todas 
as escolas, públicas e privadas. “É necessário um 
formato com novas práticas, novas concepções e 
novos paradigmas para que a gente possa desen-
volver nas crianças e nos jovens as competências 
necessárias para século 21”, afirma.

Antes da BNCC, o estudo “Education for Life and 
Work: Developing Transferable Knowledge and 
Skills in the 21st Century” (“Educação para a vida 

13 anos nesse ramo. Conforme a pesquisa, a área 
também terá papel cada vez mais imprescindível no 
fortalecimento da própria democracia. O problema é 
que, mesmo após a melhora na oferta de ensino, o 
país não conseguiu obter “níveis minimamente sa-
tisfatórios de qualidade educacional”, diz o estudo. 
Dados compilados na pesquisa mostram que a taxa 
de atendimento escolar de crianças e adolescentes 
de 4 a 17 anos (faixa etária de matrícula obrigatória 
atualmente) passou de 48%, em 1970, para 96,4%, 
em 2017, um avanço importantíssimo no contex-
to educacional brasileiro. Por outro lado, apenas 
27,5% dos alunos que concluem o Ensino Médio 
têm aprendizado adequado em Língua Portuguesa, 
e só 7,3% em Matemática, esse último dado consi-
derado alarmante pelos especialistas.

Uma das apostas do Ministério da Educação para 
a melhoria da aprendizagem é a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), homologada em 2017 para 
a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental e, 
em 2018, para o Ensino Médio. O documento inova 
ao listar dez competências gerais que os alunos pre-
cisam desenvolver durante a educação básica (veja 
a lista no quadro), que envolvem desde aspectos 
pessoais como autonomia, autoconhecimento e au-
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Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
publicada pelo Ministério da Educação.

Competências gerais da educação básica

1

3

5

7

9

2

4

10

6

8

Valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital.

Valorizar e fruir as diversas manifesta-
ções artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e participar de práticas diver-
sificadas da produção artístico-cultural.

Compreender, utilizar e criar tecnolo-
gias digitais de informação e comuni-
cação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética.

Argumentar com base em fatos, dados 
e informações confiáveis para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolu-
ção de conflitos e a cooperação.

Exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das ci-
ências, incluindo a investigação, a re-
flexão, a análise crítica, a imaginação e 
a criatividade.

Utilizar diferentes linguagens – verbal, 
corporal, visual, sonora e digital –, 
bem como conhecimentos das lingua-
gens artística, matemática e científica.

Agir pessoal e coletivamente com au-
tonomia, responsabilidade, flexibilida-
de, resiliência e determinação.

Valorizar a diversidade de saberes e 
vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações pró-
prias do mundo do trabalho.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física e emocional.
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e o trabalho: desenvolvendo conhecimentos e ha-
bilidades transferíveis no século 21”), publicado 
pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados 
Unidos, em 2012, já havia listado uma série de com-
petências necessárias para o novo século, muitas 
encontradas no documento educacional brasileiro. 
A pesquisa estadunidense dividiu as competências 
em três grandes grupos: cognitivas, interpessoais e 
intrapessoais. “As de cognição estão relacionadas 
ao pensamento crítico, à argumentação e à capaci-
dade de tomada de decisão e de resolução de pro-
blemas. Já as interpessoais envolvem o jeito como 
nos relacionamos com o outro, o trabalho em equi-
pe, a cooperação e o estabelecimento das relações 
de confiança. E as intrapessoais têm a ver com a 
maneira de autopercepção, como a consciência, a 
iniciativa e o autocuidado. Por meio da BNCC, é pos-
sível desenvolver as competências para este século, 
já que elas estão muito alinhadas entre si”, explica 
a coordenadora estadual do Programa de Educação 
Empreendedora do Sebrae RS, Roselaine Moraes. 
Foi para contribuir nesse movimento internacional 
de repensar a educação que o próprio Sebrae RS 
vem trabalhando fortemente com as competências. 
“Estamos atuando com os alunos, sejam eles do En-
sino Fundamental, Médio, Profissionalizante ou Su-
perior, e levando essas competências para o espaço 
escolar, principalmente as que têm relação com o 
empreendedorismo, as competências empreende-
doras”, completa a coordenadora.

Aprender a empreender

As competências do século 21 e as da BNCC tam-
bém têm relação com as competências empreende-
doras. Identificadas pela primeira vez pelo psicólogo 
da Universidade de Harvard, David McClelland, na 
década de 1960, como “comportamentos empreen-
dedores”, elas vêm sendo atualizadas por diversos 
pesquisadores e têm sua importância cada vez mais 
reconhecida no meio educacional. Abordagens mais 
contemporâneas, como o Quadro de Competências 
Empreendedoras — EntreComp, desenvolvido pela 
Comissão da União Europeia (veja o quadro), defi-
nem que empreendedorismo, enquanto competên-

Empreendedoras — EntreComp, desenvolvido pela 
Comissão da União Europeia (
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Competências empreendedoras

Fonte: Bacigalupo, Kampylis e Brande (União Europeia).

Tomar a iniciativa.Tomar a iniciativa.
1

Planejar e gerenciar.
2

Lidar com incerteza, 
ambiguidade e risco.

3

Trabalhar com os outros.
4

Trabalhar com os outros.

Aprender por meio 
da experiência.

5

Criatividade.
12

Mobilizar os outros.
10

Autoconsciência, 
autoconhecimento 

e eficácia.

6

Visão.
13
Visão.

Alfabetização 
financeira e econômica

9

Mobilizar recursos.
8

Motivação e perseverança.

7 Pensamento ético 
e sustentável.

15

Valorizar ideias.
14

Identificar oportunidades.
11

Identificar oportunidades.
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cia, tem maior aderência às competências da BNCC 
e do século 21, o que cria uma ponte entre os mun-
dos da educação e do trabalho.

Conforme Roselaine, por estarem relacionadas com 
motivação, perseverança, planejamento e gestão, ca-
pacidades necessárias não apenas para quem quer 
abrir um negócio, mas também para quem quer de-
senvolver a carreira em uma empresa ou no serviço 
público, as competências empreendedoras precisam 
ser trabalhadas desde a escola. “Como funcionária 
de uma instituição, eu posso ser muito empreende-
dora, pois preciso resolver problemas, trabalhar em 
equipe, ser criativa e inovadora. Então, a escola tem 
um papel fundamental no desenvolvimento dessas 
competências empreendedoras, para que os alunos 
possam ser protagonistas e crescerem dentro daqui-
lo que quiserem fazer”, completa Roselaine.

Aprender a empreender, segundo a coordenadora do 
Sebrae RS, é importantíssimo para que o país possa 
ter negócios mais bem estruturados, que desenvol-
vam a economia brasileira. “Quando os estudantes 

têm essa capacidade de resolução de problemas, 
eles serão empresários muito mais preparados para 
lidar com o mundo dos negócios”, afirma. Quando 
os jovens são preparados desde cedo para empre-
ender, poderão criar empresas que possam solucio-
nar problemas da sociedade com um olhar de inova-
ção e de criatividade, não apenas para subsistência. 
“O Sebrae RS estimula os empreendedores para que 
gerem negócios por oportunidade, não apenas por 
necessidade”, acrescenta.

Com a proposta metodológica reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação como uma das 70 mais inova-
doras e criativas do Brasil, em 2015, a rede de es-
colas de Ensino Médio do Sesi começou a trabalhar 
com as competências empreendedoras e do século 
21 muito antes da sua inclusão na BNCC. Localiza-
das em Gravataí, Sapucaia, Pelotas e Montenegro 
(cidades do Rio Grande do Sul), as escolas da rede 
têm como objetivo desenvolver a inovação em di-
ferentes aspectos a partir da busca por soluções 
criativas, diferentes e eficientes para os problemas. 
“Isso acontece tanto nos processos pedagógicos 

Foto:  Projeto Conecta Educação
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como no olhar dos alunos para as situações do dia 
a dia. Eles problematizam e buscam respostas mais 
sustentáveis, agregadoras, inclusivas e completas. 
Com isso, temos estudantes mais empreendedo-
res”, define Sônia Elizabeth Bier, gerente da área de 
educação do Sesi RS.

Com casos práticos do trabalho com as competên-
cias e com a inovação, diversos projetos dos alunos 
do Sesi RS têm conquistado reconhecimento dentro 
e fora do país. Premiadas com o segundo lugar na 
área de Engenharia em uma mostra no Ceará, alunas 
da rede criaram um tipo de asfalto, feito a partir da 
casca de arroz, que é extremamente resistente. Ou-
tro exemplo é um projeto que alunos desenvolveram 
durante o aprendizado de parábolas matemáticas. 
Premiados e cotados para ir à Argentina, eles cria-
ram um mecanismo que capta energia solar a partir 
de antenas parabólicas. E para desenvolver ainda 
mais as competências empreendedoras, o Sesi RS 
fez uma parceria com o Sebrae RS. “Queremos tra-
zer um pouco mais desse olhar empreendedor para 
dentro da escola, definir melhor o nosso trabalho 
dentro do empreendedorismo”, explica Sônia. 

Outra parceria inovadora do Sebrae RS na área edu-
cacional é o projeto Conecta Educação, desenvolvi-
do com a consultoria Topser, em Santa Rosa. Co-
ordenada pela educadora Maidi Dalri, que integra o 
grupo Google Innovators Brasil, a iniciativa envolve 
a capacitação de 300 professores da rede pública 
para a cultura digital e o mindset empreendedor, um 
processo que pode durar de dois a três anos, de-
pendendo do docente. “Começa com o despertar e 
termina com o empoderamento digital, onde o pro-
fessor consegue olhar para a tecnologia de um jeito 
diferente e colocar novas metodologias em prática”, 
afirma Maidi. A contação de histórias com uso de 
realidade virtual, a aplicação de quizzes digitais e até 
provas feitas pelo celular são exemplos de mudan-
ças. A partir do próximo ano, a capacitação deve ser 
aplicada pelo Sebrae RS também em outras cidades 
do Rio Grande do Sul. 

como no olhar dos alunos para as situações do dia 
a dia. Eles problematizam e buscam respostas mais 
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Olhar para o que as escolas fizeram para avançar na 
melhoria educacional e aplicar essas medidas é uma 
das dicas de Priscila Cruz, presidente executiva da 
Todos Pela Educação

Educação
de qualidade

ENTREVISTA



“Hoje, a cada cem alunos, apenas 64 
concluem o Ensino Médio até os 19 
anos. O que precisa ser melhorado é 

a qualidade da educação, que deveria 
ser central no projeto do país, dos 

estados e dos municípios”.

PRISCILA CRUZ
Presidente-executiva do Todos Pela Educação

Presidente executiva da organização não governa-
mental sem fins lucrativos Todos Pela Educação, 
Priscila Cruz é uma das vozes mais ativas na luta 
pela melhoria educacional do país. Em virtude dessa 
sua atuação, recebeu dois reconhecimentos: o Prê-
mio Jovem Liderança na Educação, promovido pelo 
Grupo Estado, e o Prêmio Darcy Ribeiro, concedido 
pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara 
dos Deputados, ambos em 2012. Em 2018, a orga-
nização Todos Pela Educação coordenou o estudo 
“Educação Já”, elaborando uma proposta técnica de 
estratégia para a Educação Básica. Entre as priorida-

des elencadas estão a alfabetização de todos até os 
8 anos, a valorização e profissionalização dos pro-
fessores e um novo modelo de Ensino Médio.

A Todos Pela Educação trabalha desde 2006. 
Quais os principais avanços e retrocessos na área 
desde a fundação da ONG?

Nesse período, houve avanços em termos quan-
titativos, especialmente no acesso à escola, com 
aumento de matrículas. Porém, isso não significa 
a conclusão das etapas pelos estudantes na idade 
certa, por exemplo, que é um aspecto qualitativo no 
qual ainda temos desafios. Hoje, a cada cem alunos, 
apenas 64 concluem o Ensino Médio até os 19 anos. 
O que precisa ser melhorado é a qualidade da edu-
cação, que deveria ser central no projeto do país, 
dos estados e dos municípios. Ao garantir qualidade 
educacional, o Brasil só tem a ganhar com cresci-
mento econômico e bem-estar para todos.

Você disse em uma entrevista que, se o país es-
tivesse em um jogo de futebol, estaria ganhando 
no primeiro tempo, devido aos bons indicadores do 
Ensino Fundamental 1, mas levando uma goleada 
no segundo, por causa dos péssimos dados do En-
sino Fundamental 2 e do Ensino Médio, o que faria 
a nação perder a partida. Quais dados merecem 
destaque e como melhorar nas etapas finais?

No Ensino Fundamental 1, a aprendizagem em Lín-
gua Portuguesa e Matemática segue avançando 
consistentemente ao longo dos anos. Em 10 anos, 
entre 2007 e 2017, o percentual de estudantes com 
aprendizado adequado no 5º ano dobrou: em Lín-
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defasagem de aprendizagem são complexos e exi-
gem atuação sistêmica, ou seja, a implantação de 
políticas públicas em várias frentes ao mesmo tem-
po e de forma integrada. Está na hora de priorizar-
mos as medidas que realmente podem fazer o país 
avançar na qualidade da Educação Básica pública 
com oportunidades iguais para todos.

Fala-se muito na necessidade de que os mel-
hores alunos do Ensino Médio queiram fazer 
licenciaturas. Como fomentar esse desejo com 
salários tão baixos?

Os professores são os principais profissionais do 
país, porque formam todos os demais. Por isso, va-
lorizá-los é investir no futuro e no desenvolvimento 
do Brasil. Os desafios são muitos, entre eles a atra-
tividade da carreira, mas mudar esse quadro exige 
mais que mudança salarial: demanda uma série de 
medidas combinadas e contínuas. Além de atrair os 
estudantes com melhor desempenho, estabelecen-
do uma nota mínima no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), é essencial garantir que a formação 
inicial desses profissionais seja de melhor qualida-
de, preparando-os para os desafios do dia a dia da 
sala de aula ainda na faculdade por meio de uma 
formação teórica articulada a estágios e garantindo 
uma base docente nacional. 

gua Portuguesa, aumentou de 27,9% para 60,7% 
e, em Matemática, de 23,7% para 48,9%. A apren-
dizagem dos alunos no 9° ano do Ensino Funda-
mental 2 segue evoluindo, porém em ritmo mais 
lento e em patamares mais baixos. Nessa etapa, o 
percentual de alunos com aprendizado adequado 
no período de dez anos foi de 20,5% para 39,5% 
em Língua Portuguesa e, em Matemática, de 14,3% 
para 21,5%. Temos que olhar para as redes que es-
tão conseguindo puxar essa melhora, para as políti-
cas públicas que têm dado certo. 

O Ceará é citado como exemplo positivo em 
relação aos anos iniciais. O que contribuiu para 
melhorar os índices locais e como aplicar essas 
soluções em outros estados?

O Ceará soube criar uma política que, ao mesmo 
tempo, apoia e induz os municípios a aprimorar a 
qualidade da educação. Ao oferecer mais recursos 
financeiros para as prefeituras que avançam nos 
índices educacionais, o estado garante uma estru-
tura de apoio com elementos pensados a partir dos 
desafios dos professores em sala de aula. Dentre 
esses elementos, vale destacar a oferta de recur-
sos pedagógicos para auxiliar o trabalho docente, 
programas de formação de educadores, avaliações 
diagnósticas frequentes para acompanhar a apren-
dizagem dos estudantes e programas de reforço e 
recuperação para aqueles que não atingiram nível 
adequado de aprendizagem.

Em relação ao Ensino Médio, o Brasil enfrenta o 
problema histórico da evasão escolar. Quais as 
medidas necessárias?

Embora o país tenha o mérito de ter avançado na 
conclusão do Ensino Médio até os 19 anos e os da-
dos de jovens fora da escola venham caindo, ainda 
estamos perdendo muitas crianças e jovens pelo 
caminho, configurando um grave cenário de exclu-
são escolar. São 1,5 milhão de jovens fora da escola 
e, dos que estão matriculados, apenas 68,7% com 
idade entre 15 e 17 anos estão no Ensino Médio. Os 
desafios para nossos jovens concluírem a Educação 
Básica na idade certa e diminuirmos o acúmulo de 

“Os professores são os 
principais profissionais do 
país, porque formam todos os 
demais. Por isso, valorizá-los 
é investir no futuro e no 
desenvolvimento do Brasil”.

PRISCILA CRUZ
Presidente-executiva do 
Todos Pela Educação

ENTREVISTA
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“O que precisa ser melhorado 
é a qualidade da educação, que 
deveria ser central no projeto 
do país, dos estados e dos 

municípios”.
PRISCILA CRUZ
Presidente-executiva do Todos Pela Educação
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de novos negócios
10 anos
Sancionada em dezembro de 2008 e em vigor desde 
julho de 2009, a figura jurídica do Microempreende-
dor Individual (MEI) completa uma década com o 
reconhecimento de ter revolucionado o empreende-
dorismo brasileiro. Mais fácil, ágil e menos onerosa, 
a alternativa possibilitou que pessoas saíssem da 
informalidade ou criassem novos negócios. 

Atualmente, há 8,9 milhões de microempreendedo-
res individuais no país, mais do que a soma do nú-
mero de micro e pequenas empresas. No Rio Gran-
de do Sul, os MEIs chegam a 550 mil. “A criação 
do MEI foi um marco, uma quebra de paradigma. 
Antes, era muito difícil abrir e fechar uma empresa”, 
afirma o técnico da gerência de relacionamento do 
Sebrae-RS, Lucas Soveral. 

Além de confirmar que havia uma necessidade 
enorme de desburocratizar a abertura de negócios 
no país, o número expressivo de MEIs representa 
milhões de histórias de brasileiros que viram nes-
sa figura jurídica uma oportunidade para melhorar 
de vida. Conforme o DataSebrae, em levantamento 
feito em junho desse ano, 76% dos microempre-
endedores individuais têm nesse negócio a única 
fonte de renda e, para 28%, ele representa a re-
muneração de toda a família. “O MEI tirou milhões 
de trabalhadores da informalidade, dando a eles 
acesso a diversos benefícios previdenciários como 
aposentadoria, salário-maternidade, entre outros”, 
explica Soveral. Além desses benefícios, o MEI fa-
cilita negociações, pois o registro da empresa ga-
rante a inclusão no Cadastro Nacional da Pessoa 
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Estampa criada pela empreendedora 
e artista Ligia Gazzola 
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Jurídica (CNPJ) e a possibilidade de poder emitir 
nota fiscal. Ou seja: quem era informal viu novas 
portas se abrirem, tanto de fornecedores como de 
clientes. 

A facilidade de ser um microempreendedor individu-
al acabou se espalhando tanto pelo país que até mu-
dou o perfil de pessoas que recorrem a essa figura 
jurídica. Idealizado para formalizar negócios, o MEI 
também motivou com que milhões de pessoas tro-
cassem empregos com carteira assinada pelo cami-
nho do empreendedorismo. Dados do DataSebrae 
divulgados neste ano mostram que a ocupação an-
terior da maioria dos MEIs era de empregado formal 
(51%), seguido de empreendedor informal (21%), 
empregado informal (12%) e dono de casa (5%). 
Segundo a plataforma, a análise histórica dos dados 
aponta para uma diminuição significativa da parti-
cipação dos MEI que eram empregados informais.

Depois de atuar por cerca de 30 anos como profes-
sora de Educação Física e personal trainer, a mo-
radora de Caxias do Sul Ligia Maria Sperb Gazzola 
descobriu no desenho um talento que traz desafios, 
felicidade e oportunidades de negócios. O encontro 
com a arte ocorreu em 2013, quando amigos reco-
mendaram cursos nessa área após um período trá-
gico que culminou com a perda de um filho. Entre 
as técnicas que experimentou, como papel machê, 
cerâmica e xilogravura, foi na ilustração que encon-
trou uma forma de se expressar. “O desenho faz 
com que eu coloque para fora meus sentimentos, 
deu um novo propósito para minha vida”, afirma.

“O desenho faz com que 
eu coloque para fora meus 
sentimentos, deu um novo 
propósito para minha vida”

LIGIA MARIA SPERB GAZZOLA
Artista
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Quando uma amiga disse que uma das obras ficaria 
linda em uma roupa, ela encontrou no tecido seu su-
porte, já que ele tem movimento, palavra importante 
na profissão anterior. Ela aproveitou, então, as faci-
lidades do MEI para criar a Ligia Gazzola Store, em 
2015. “Desenvolvo pequenas coleções com estam-
pas autorais e exclusivas, com edição limitada de 
lenços, cangas, chapéus, saídas de praia e bolsas. 
Para 2020, vou fazer uma coleção de decoração”, 
conta. Vendidos em lojas da cidade, das praias e 
pela internet, os itens fizeram tanto sucesso que ela 
passou a ser procurada para desenvolver estampas 
para outras marcas, ramo do negócio que ela cha-
mou de Ligia Gazzola Print Designer.

Açaí na terra do doce

A simplicidade do MEI também levou Ivan Vanzar a 
empreender. Depois de ter trilhado carreiras na mú-
sica, em um banco e no Polo Naval, o paraense que 
vive em Pelotas decidiu usar a diversidade de ex-
periências para investir no ramo da alimentação. A 
ideia de negócio surgiu depois que ele ouviu de uma 
adolescente que a clássica preparação com a fruta 

“tinha gosto de terra” e decidiu fazer uma pesquisa 
de mercado, que identificou a carência de açaís de 
boa qualidade no município. Voltou ao estado onde 
nasceu e conquistou a representação de uma grande 
fabricante de açaí do Pará. Criou um MEI e fundou a 
Yba Açaí Distribuidora.

Com vendas a sorveterias, academias e outros pon-
tos, ultrapassou o limite de arrecadação do micro-
empreendedor individual, R$ 81 mil anuais, e teve 
de transformar a Yba Açaí em uma microempresa, 
em 2018. “Hoje, emprego cinco pessoas e quero 
contratar mais, pois planejo colocar uma equipe de 
vendas na rua”, afirma Vanzar, que também incen-
tivou a esposa a empreender. Ela largou o emprego 
em uma padaria tradicional para assumir uma em-
presa de doces sem açúcar, sem glúten e sem lacto-
se, a Good Diet, comprada pelo casal.

“Hoje, emprego cinco pessoas 
e quero contratar mais, pois 
planejo colocar uma equipe de 
vendas na rua”

IVAN VANZAR
Yba Açaí Distribuidora
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REGRAS DO MEI

O microempreendedor individual também tem a 
vantagem de ter uma estrutura tributária simplifi-
cada, com uma taxa mensal máxima de R$ 55,90 
em impostos, mas nem por isso significa sucesso 
garantido, conforme o técnico da gerência de rela-
cionamento do Sebrae RS, Lucas Soveral. “Não é 
por ser simples que vai prosperar. O empreendedor 
precisa ter planejamento e entender qual a neces-
sidade do mercado. Pessoas que têm carteira assi-
nada podem abrir um MEI e testar a ideia antes de 
pedir demissão”, orienta.

É o que faz Gabriela Bagiston, moradora de Flores 
da Cunha e criadora da Pretty Things, marca de 
produtos personalizados como almofadas, toalhas, 
pijamas e até lembranças de casamento. “Sigo tra-
balhando em outra empresa, mas tenho o objetivo 
de crescer e poder me dedicar apenas ao meu ne-
gócio”, afirma. 

Tire suas dúvidas com o Sebrae RS pelo 
0800 570 0800 nos dias úteis, das 8h às 19h, ou 
acesse sebraers.com.br.

PERFIL DO MEI ATIVO
Fonte: DataSebrae, jun. 2019
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“Sigo trabalhando em outra 
empresa, mas tenho o objetivo 

de crescer e poder me dedicar 
apenas ao meu negócio”

GABRIELA BAGISTON
Pretty Things
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do Canadá
Boas lições

POLÍTICAS PÚBLICAS
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O país criou um ambiente 
favorável ao empreendedorismo, 
combinando uma economia 
repleta de diversidade e inclusão, 
força de trabalho talentosa e 
bem preparada com um número 
relativamente pequeno de regras, 
que são claras e acessíveis

do tempo. Ele exemplifica que, em 20 anos, apenas 
um imposto mudou. Mesmo assim, as raras mu-
danças de legislação são amplamente informadas, 
e geralmente com antecedência, o que facilita o pla-
nejamento por parte das empresas.

“Há uma abundância enorme de informações em 
websites de todas as esferas do governo, com 
checklists claros e informações precisas”, destaca. 
Andrade conta que essa estrutura baseada em cla-
reza e abundância de informações já existe há muito 
tempo, precedendo a era digital. “Antigamente, as 
informações já eram abundantes, havia checklists, 
sim, mas era tudo no papel. Mesmo assim, os cana-
denses tinham tudo bem estruturado, claro e sim-
ples. Não creio que aqui tenham passado por um 
processo de evolução por assim dizer; parece mais 
que a forma de pensar de forma simples e direta 
sobre regras e procedimentos é algo muito antigo 
da cultura”, complementa.

Para se ter uma ideia, o processo de abertura de 
um negócio é realizado em minutos e é possível até 
fazer o procedimento on-line. “A preparação é que 
pode demorar um pouco, como decidir a estrutura 
societária, escolher um nome que já não seja utili-
zado por outra empresa, por exemplo. Mas tendo 
essas decisões, é simples demais. Em menos de 
dois dias a empresa pode estar em operação”, diz. 
Com essas facilidades, o Canadá é considerado o 
terceiro melhor ambiente de negócios de acordo 
com o Doing Business, relatório produzido pela 
Unidade de Indicadores Globais do Banco Mundial 
que mede, analisa e compara as regulamentações 
aplicáveis às empresas e seu cumprimento em 190 
economias e cidades selecionadas.

Além disso, o país combina bem alguns fatores 
considerados importantes para empresas interna-
cionais. Possui uma economia com diversidade 
e inclusão, tem uma força de trabalho talentosa e 
bem preparada, dispõe de programas abundantes e 
acessíveis para fomento de inovação. Também con-
ta com uma infraestrutura completa e forte cyber-
security e um ambiente de estabilidade política e 
econômica, com amplo acesso internacional.

Quantas vezes você já teve que autenticar a cópia de 
um documento ou fazer o reconhecimento de firma 
para certificação de uma assinatura? Se a pergunta 
for feita a Marcelo Andrade, que mora no Canadá, 
não se surpreenda com a resposta. Há 20 anos vi-
vendo no país, o CEO da Lucalex conta que “nunca 
foi necessário autenticar cópia ou reconhecer fir-
ma”. E ele conhece bem de perto o ecossistema em-
preendedor canadense, pois a empresa que fundou 
em Toronto é especializada em construir um cami-
nho de sucesso para empresas estrangeiras. Desde 
2015, já são 29 empresas auxiliadas pela Lucalex no 
processo de internacionalização para o Canadá. 

Essa história é possível porque lá o sistema é sim-
ples e baseado na confiança. Para a grande maioria 
das informações fornecidas, confia-se na veracida-
de do que é fornecido pelo declarante nos formu-
lários e há confiança de que os documentos são 
verdadeiros, assim como a assinatura. Existe uma 
cláusula de responsabilidade de que a informação 
fornecida é verdadeira e a infração dessa cláusu-
la costuma ter sérias consequências. São detalhes 
que compõem um cenário extremamente favorável 
para a abertura de novos negócios. Marcelo Andra-
de conta que o ambiente é muito simples, com um 
número relativamente pequeno de regras, que são 
claras e estáveis, mudando muito pouco ao longo 
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“Antigamente, as informações já 
eram abundantes, havia checklists, 

sim, mas era tudo no papel. 
Mesmo assim, os canadenses 
tinham tudo bem estruturado, 
claro e simples. Não creio que 
aqui tenham passado por um 
processo de evolução por assim 
dizer; parece mais que a forma de 
pensar de forma simples e direta 

sobre regras e procedimentos é 
algo muito antigo da cultura”
MARCELO ANDRADE
CEO da Lucalex

POLÍTICAS PÚBLICAS
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O aprendizado brasileiro

No Brasil, o panorama ainda é muito diferente de eco-
nomias como a do Canadá. O Doing Business 2019 
coloca o Brasil em 109º lugar quando o assunto é a 
facilidade de abrir um negócio. No que diz respeito à 
obtenção de alvarás para aberturas, o país fica na 171ª 
posição. E quando o tema é facilidade para pagamento 
de impostos, o Brasil fica na posição 184. Mas para re-
verter esse cenário e criar um ambiente mais atrativo, 
iniciativas importantes têm sido adotadas. Tudo para 
que os empreendedores possam usar seu tempo para 
focar o negócio e não para correr atrás de papéis. 

Uma dessas ações é a Rede Nacional para Simplifica-
ção do Registro e Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesimples), que já atinge a marca de 270 municípios 
do Rio Grande do Sul, o que representa mais de 54% 
de abrangência no Estado. Com isso, 89% dos peque-
nos negócios gaúchos já são beneficiados. Promovida 
e executada pelo Sebrae RS em parceria com a Junta 
Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
(JucisRS), a ação visa a simplificar e desburocratizar 
os processos de registro e licenciamento de empresas. 

Todos os órgãos estaduais responsáveis pelo registro 
e licenciamento fazem parte dessa Rede – JucisRS, 
Receita Federal, Corpo de Bombeiros Militar do RS, 
Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Secretaria da Fa-
zenda Estadual. A iniciativa também contribuiu com a 
digitalização de 18 milhões de imagens do acervo de 
documentos da Junta Comercial, tornando realidade a 
implantação da Junta Digital no RS. “A Rede reduziu o 
prazo médio de análise dos processos na Junta Comer-
cial de oito para dois dias, o processo de registro ficou 
mais ágil, com maior transparência e confiabilidade. 
Além disso, 99% das certidões são emitidas de forma 
on-line e o empreendedor ainda consegue acompanhar 
todo o andamento do processo”, afirma o gestor do 
projeto, Márcio Francisco Benedusi.

Até o final de 2018, 159 municípios estavam integrados 
à Redesimples. Em 2019, foi intensificado o trabalho 
junto às prefeituras e a meta é chegar ao final do ano 
com 280 cidades. A previsão é de alcançar a totalidade 
dos 497 municípios até o final de 2022. 
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Negócios sustentáveis 
aliam o crescimento 
econômico com a 
preservação ambiental 
ao solucionarem 
problemas como geração 
de lixo e poluição

em prol do planeta
Empreendedorismo

Foi para espalhar aos quatro ventos a mensagem de que 
lixo pode virar lucro que Juan Pedro Acosta criou a Four 
Winds, empresa que recolhe resíduos sólidos em mais 
de 40 condomínios da região metropolitana de Porto 
Alegre — e ainda os remunera por isso. Tendência de 
mercado, negócios sustentáveis como esse trabalham 
para solucionar problemas ambientais como geração 
de lixo e poluição, o que alia o crescimento econômico 
com a preservação do planeta.

Mais do que um propósito de quem abre um negócio 
na área, a sustentabilidade tem atraído cada vez mais 
consumidores. No ano passado, uma pesquisa do Ins-
tituto Akatu — organização não governamental que 
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PERKY SHOES
trabalha com tecidos e outras 
matérias-primas reciclados

FOURWINDS
Impacta 20 mil pessoas  na separação 
correta dos resíduos domésticos em 
um sistema de ganha-ganha

promove o consumo consciente há 18 anos — apon-
tou que os brasileiros preferem práticas sustentáveis 
ao consumismo. Conforme o levantamento, das 10 
escolhas dos entrevistados, sete tinham relação com 
opções sustentáveis, como produtos mais duradouros 
em vez de mais baratos e acesso a alimentos saudáveis 
e frescos em vez de práticos. 

Fundadora de uma escola de sustentabilidade e uma das 
referências no conceito de Lixo Zero em Porto Alegre, 
Fabíola Pecce afirma que a sustentabilidade não pode 
mais ser vista como uma moda, porque as modas são 
passageiras. “É uma tendência, não tem volta. Queira 
ou não queira, essa mudança já está acontecendo. No 
futuro, vai ser um requisito para os negócios”, afirma.

Acosta também acredita na sustentabilidade como 
meio de crescimento econômico. No mercado desde o 
ano passado, a Four Winds já impacta 20 mil pessoas 
na separação correta dos resíduos domésticos em um 
sistema de ganha-ganha. Ao chegar aos condomínios, 
instala estruturas para recolher os materiais recicláveis 
por categoria e ensina os moradores a fazerem o des-
carte adequado. Depois, encaminha os resíduos para a 
indústria reciclar e deixa parte do lucro com os condo-
mínios, promovendo a economia circular. 

Com sede em Canoas, a empresa também atua em Por-
to Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Esteio e Gravataí e já 
testemunha mudanças significativas na gestão de resí-
duos. “Temos o caso de um condomínio que tinha seis 
contêineres para o lixo orgânico, que sempre lotavam. 
Depois da nossa chegada, são necessários apenas dois. 
Ou seja: havia muito material sendo descartado incor-
retamente que não era reciclado. Nós conseguimos mi-
nimizar isso”, conta o empresário, que também atende 
sete escolas. Para ele, o negócio é uma maneira de ser 
feliz fazendo o que ama: cuidar do meio ambiente.
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Sozinho” e “Construções e reformas sustentáveis”. Já 
na área de projetos, um dos exemplos é o “Futuridade”, 
que a Pasárgada desenvolve com a Justiça Federal do 
RS para tornar o órgão mais sustentável, promovendo 
mudanças estruturais, de processos e de comporta-
mento. “Por isso fundei uma empresa, e não uma ONG. 
Não precisamos apenas de pessoas que querem mudar 
o mundo, precisamos também de pessoas que enxer-
guem nisso oportunidades de negócio”, afirma. 

Solução ambiental para empoderar 
mulheres

Uma empresa inovadora que ajuda a reduzir o con-
sumo de plástico reaproveita 100% de um resíduo 
que não estava sendo reciclado e acabava nos aterros 
sanitários e ainda empodera mulheres vítimas de vio-
lência. Assim é a Ciclo Reverso, negócio de impacto 
socioambiental especializada na logística reversa de 
banners — uma obrigação legal das empresas que 
usam esse tipo de mídia.

No mercado desde 2009, a Ciclo Reverso recebe ban-
ners que iriam para o lixo e os transforma em produtos 
como ecobags, estojos, cestas, niqueleiras, nécessai-

Foi com o mesmo propósito de salvar o planeta que 
Fabíola pediu demissão de um emprego em uma mul-
tinacional do setor de transporte de cargas, onde tinha 
um cargo de liderança, depois que cursou a pós-gra-
duação na área ambiental. Em 2012, fundou a Oficina 
Pasárgada - Escola de Sustentabilidade. 

A inspiração poética é clara. Assim como Manuel Ban-
deira queria fugir para Pasárgada no poema, Fabíola 
fugiu de uma rotina sem propósito para realizar um 
trabalho de impacto positivo nas pessoas e no meio 
ambiente. Ela ministra cursos, presta consultorias e 
desenvolve projetos. “Nosso conteúdo é muito trans-
formador, tem alto poder de tração. Das pessoas que 
fizeram o curso ‘Todo lixo é um erro de design’, 26% 
decidiram se dedicar a novas profissões, porque as 
que tinham passaram a não fazer mais sentido, e co-
meçaram a pensar em inovações sustentáveis, como 
a desenvolvida por uma aluna que saiu de uma agência 
de comunicação e patenteou um plástico de casca de 
laranja. Agora, ela está tentando fazer com que esse 
plástico seja compostável ou outras soluções”. 

Entre os outros cursos da escola estão “O que é ser lixo 
zero e por onde começar?”, “Sustentabilidade do Eu 
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 FABÍOLA PECCE
 Fundadora de uma escola  
de sustentabilidade
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Óculos inovador feito de fibra de coco
Para resolver um problema ambiental, que atinge principalmente o litoral brasileiro, o casal Rodrigo 
Casas e Gabriela Giovannini desenvolveram um processo de fabricação de produtos a partir da fibra 

do coco. A solução foi criada com recursos do Edital Sebrae de Inovação, que os empreendedores 
venceram em 2016, além de recursos próprios. “Fizemos um estudo do Cassino às praias de Santa 

Catarina, em que as prefeituras nos relataram que o coco é um problema grave. Nas praias, as pes-
soas consomem apenas 20% do coco, a água, e depois o jogam fora, o que gera um volume muito 
grande de lixo. Algumas empresas de recolhimento de resíduos também reclamam que o coco es-

traga os caminhões”, conta Casas.   

Em parceria com Unisinos, os empreendedores criaram uma máquina que transforma a fibra da fruta 
em matéria-prima, que já foi usada para a fabricação de óculos. “Temos amostras prontas e vamos 

apresentá-las para investidores”, explica Casas. A expectativa dos criadores é conquistar capital para 
colocar os óculos no mercado e desenvolver outros produtos a partir dessa matéria-prima. A marca 

está em processo de registro e deve se chamar Fibra. 

Além do aspecto ambiental, a ideia dos empreendedores é fomentar mais uma alternativa de ren-
da para as cooperativas de catadores, que poderão passar a recolher o coco. Casas e Giovannini 
também são proprietários da marca de calçados Perky Shoes, que trabalha com tecidos e outras 

matérias-primas reciclados.

res, lixeiras para carro, mateiras, pastas, jogos ameri-
canos e marmitas. Depois, encaminha os retalhos para 
uma indústria que os transforma em uma massa e fa-
brica, com isso, porta-lápis e troféus.  

O corte dos moldes é realizado por oito mulheres em 
situação de violência encaminhadas pela Prefeitura 
de Viamão, município-sede da empresa, com ajuda 
de uma instrutora. “Atuamos com o empoderamento 
feminino. Muitas vezes, elas não conseguem romper 
com o ciclo de agressão por falta de renda”, explica 
Liliane Linhares, assistente social e criadora da mar-
ca. Também trabalham para a empresa três costurei-
ras e um modelista.

Em novembro, quando completará 10 anos de reapro-
veitamento de banners descartados, Liliane inaugurará 
uma casa para a Ciclo Reverso no centro da cidade e 
terá produtos à venda no site da marca. Atualmente, 
o corte dos modelos é feito na Associação Fundo de 
Quintal, no bairro Espigão.
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Depois da popularização dos  smartphones, o varejo 
nunca mais será o mesmo. A comodidade e as conve-
niências proporcionadas pelo mobile e pelos aplicativos 
para compras empoderaram o consumidor, que agora 
faz suas compras de onde estiver. Basta ter um aparelho 
com acesso à internet. No entanto, para retirar o produ-
to, a maioria ainda prefere ir até a loja física. “Compra 
no site e retirada na loja é a principal tendência do va-
rejo”, constata o coordenador estadual de projetos de 
varejo no Sebrae RS, Fabiano Zortéa.

A pesquisa Panorama do Comércio Móvel no Brasil 
mostra que 85% dos brasileiros que possuem um 
smartphone compram on-line e entre as funcionalida-
des disponíveis, a que eles mais gostam é a de retirar 
o produto na loja física, uma preferência de 52% dos 
entrevistados. O uso do smartphone como ferramen-
ta para compras cresce exponencialmente e, para se 
ter uma ideia, o mesmo levantamento aponta que, em 
2015, somente 41% da população já tinha feito alguma 
aquisição pelo smartphone.

Zortéa afirma que os clientes têm jornadas diferentes 
de consumo e não querem mais ficar limitados a horá-
rios preestabelecidos pelo varejo. Conveniência e agili-
dade passam a nortear as opções dos consumidores. 
Ele lembra que as pesquisas mostram que os clientes 
optam pelas marcas que possibilitam as retiradas no 
mesmo dia. “É uma tendência mundial e as marcas que 
não oferecerem esse tipo de conveniência vão perder 
vendas”, alerta.

Além disso, o consumidor não quer mais apenas ter 
razão, elevou suas expectativas e está entendendo que 
pode exigir mais das marcas. “Ele não quer atritos no 
processo de compra, não quer ter que falar com o ge-

Facilidades oferecidas pelos 
smartphones mudam a forma 
de comprar e fazem lojas se 
adaptarem a esse novo padrão 
de consumo

Retire na loja.
Compre on-line.
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rente a cada demanda que surge como a troca de mer-
cadoria. É a uberização do varejo”, compara Zortéa. As 
pessoas querem fazer suas compras sem estresse e 
não têm tempo a perder. “A vida é cheia de decisões 
complexas e o ato de comprar não pode entrar nessa 
lista”, complementa.

Conexão com a indústria

Entre tantas novidades oferecidas aos consumidores, 
chama atenção a estratégia da Mimoo Grátis, aberta 
em São Paulo, em junho desse ano, por Ernesto Ville-
la. Como o nome induz, na loja tudo é de graça, basta 
antes fazer o cadastro pelo aplicativo Zipz, reservar o 
produto e retirar na loja. A experiência começou no sho-
pping Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. Em agos-
to, foi inaugurada a segunda loja no Mais Shopping, na 
Zona Sul da capital paulista, e em outubro foi aberta 

“Depois de certo tempo, a 
gente começa a ter clareza 

dos problemas e desafios 
de cada setor. A ideia da 
Mimoo surgiu como uma 
inovação em programa de 
fidelidade para conectar o 
consumidor diretamente 
com a indústria de bens 
de consumo”.

ERNESTO VILLELA
da Mimoo Grátis
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mais uma loja, dessa vez no Shopping Tatuapé, na Zona 
Leste. Villela adianta que, para novembro, a previsão é 
inaugurar a quarta loja, na região do ABC.

A Mimoo nasceu da experiência de Villela que trabalha 
com indústria de bens de consumo e com o varejo há 
mais de 15 anos. “Depois de certo tempo, a gente co-
meça a ter clareza dos problemas e desafios de cada 
setor. A ideia da Mimoo surgiu como uma inovação em 
programa de fidelidade para conectar o consumidor 
diretamente com a indústria de bens de consumo. A 
Mimoo é uma mistura de experiência com dados e fide-
lidade”, informa.

Sobre novos planos e expansão, ele responde que ain-
da está em fase de laboratório e evolução do modelo 
de negócios da empresa. “Só começaremos a expan-
são nacional depois que encontrarmos um caminho de 
tornar o modelo sustentável no médio e longo prazos”, 
pondera. Desde a abertura da primeira loja, já foram 
entregues 190 mil produtos para aproximadamente 40 
mil clientes. Cada loja tem como meta distribuir pelo 
menos 30 mil produtos por mês. “Não temos meta de 
número de clientes, mas o objetivo de desenvolver par-
cerias de longo prazo. Desde que começamos, tivemos 
contrato com Nestlé, Unilever, BIC, Jeunesse, Eudora, 
Kimberly Clark e Ambev”, acrescenta Villela. O público 
que busca produtos na Mimoo é composto, em sua 
maioria, por mulheres (82%) com idade entre 18 e 45 
anos e das classes B e C.

Experiência de entrega

Disposta a investir em soluções que economizam o 
tempo dos clientes e geram valor em sua experiência e 
relacionamento com a marca, a Panvel inovou no setor 
farmacêutico com a instalação, nesse ano, de lockers, 
armários inteligentes localizados em pontos estratégi-
cos que servem como opção de base para retirada de 
produtos comprados pelo app ou site. A retirada funcio-
na 24 horas, sete dias por semana. O prazo para retira-
da da compra é de até quatro horas e o cliente é notifi-
cado assim que o produto estiver disponível no locker.

LOCKERS DA PANVEL
Armários inteligentes 
para retirada de produtos 
comprados pelo app ou site

O funcionamento é simples. A escolha se dá no mo-
mento da finalização da compra, clicando na opção “re-
tirar no locker”. Quando o pedido é colocado no armá-
rio, uma mensagem é enviada para o cliente, com uma 
senha exclusiva. Depois disso, é só ir até o  locker  e 
digitar o CPF e a senha. A porta se abrirá automatica-
mente. Atualmente, existem 18  lockers  instalados em 
11 cidades do RS, SC, PR e SP.

O diretor de Operações do Grupo Dimed, Roberto 
Coimbra, afirma que a Panvel já consegue identificar os 
perfis dos clientes que optam por um ou outro canal 
ou usam mais de um no contato com a marca. São as 
necessidades dos clientes e seu comportamento que 
ditam os passos da rede de farmácias em inovações 
tecnológicas.  Ao mesmo tempo em que mantém o 
plano de expansão de lojas, a Panvel tem investido 
cada vez mais em tecnologia e no conceito omnichan-
nel para dar aos clientes o maior número possível de 
opções de contato com a marca. Os investimentos em 
inovação também dão mais qualidade no atendimento 
dos clientes e contribuem, de forma significativa, com 
o plano de crescimento da empresa. 
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Propostas de vivências criativas e diferenciadas impulsionam negócios 
e movimentam o turismo no Rio Grande do Sul

Experiências

Visto atualmente como a principal tendência para 
o mercado turístico, o Turismo de Experiência tem 
exercitado a criatividade e a capacidade de inova-
ção dos empreendedores. Além de impulsionar ne-
gócios do setor e oferecer vivências diferenciadas, 
ele tem se tornado um serviço de sucesso até para 
quem não tem (ou não tinha) a atividade turística 
como core business.

Em estudos estratégicos, a Organização Mundial 
do Turismo (OMT) escreveu que o turista do novo 
milênio deseja “sentir, viver, emocionar-se e ser 
personagem de sua própria viagem”, conforme a 
cartilha “Turismo de Experiência”, publicada pelo 
Sebrae de Pernambuco. Para ter sucesso nesse 

tipo de negócio, a coordenadora estadual de Turis-
mo do Sebrae RS, Amanda Bonotto Paim, explica 
que é preciso oferecer vivências inovadoras. “Mui-
tos empresários têm dificuldade para se diferen-
ciar. Há uma massificação da oferta dos mesmos 
serviços e das mesmas experiências. Ninguém vai 
repetir uma viagem cinco vezes se não tiver inova-
ção no roteiro”, afirma a especialista.

Foi para inovar no enoturismo que Roberto Cainelli 
Júnior, enólogo e gestor da Vinícola Cainelli, de Ben-
to Gonçalves, trouxe uma experiência para integrar 
as crianças: o “Vinho dos 18 anos”. Nessa vivência, 
os pequenos participam da cultura do vinho e da fa-
mília, visitam o museu, passeiam até os vinhedos 

Foto: João Batista Cardoso 

inovadoras
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a bordo do winetuc, tocam a terra e têm o contato 
com a natureza. Na volta, ganham lápis de cor, giz 
de cera, tintas e canetinhas e são convidados a de-
senhar sua experiência, que virará o rótulo de um vi-
nho. A proposta é que ele seja aberto apenas quando 
a criança fizer 18 anos, o que fará que aquela bebida 
seja única e repleta de memórias afetivas. A experi-
ência também inclui lanches e degustações.

Junto a outros quatro jovens enólogos, Júnior tam-
bém participa de um movimento enogastronômico 
chamado “Wine for us”, que acontece de forma iti-
nerante em cinco vinícolas. Inspirada nos festivais 
de gastronomia ao ar livre, a iniciativa tem como 
objetivo democratizar o vinho. Para isso, inovaram 

na forma de degustar a bebida. “Tiramos o vinho 
do pedestal. No ‘Wine for us’, todo mundo bebe em 
uma taça sem haste”, relata o empreendedor, que 
viu as vendas da vinícola saltarem 30% ao ano em 
razão das experiências.

Investir em turismo também alavancou a comercia-
lização de cachaças, licores e cervejas produzidos 
pelo Engenho Quatro Ventos, de Teutônia. As ven-
das cresceram 32% desde 2012, quando o alambi-
que familiar passou a oferecer estadia e experiências 
como passeios e degustações. Para celebrar a tra-
dição alemã do “biergarten”, que significa “jardim 
da cerveja”, a empresa também criou uma tempo-
rada de eventos na primavera e no verão, em que 
os visitantes são convidados a apreciar as bebidas 
e a gastronomia germânica. A exceção é o “Dia da 
Cachaça”, onde a derivada da cana vira protagonista 
e é acompanhada pela gastronomia brasileira. “Na 
temporada de biergarten, abrimos todos os finais de 
semana e recebemos muitos cicloturistas”, afirma o 
empreendedor Rafael Arthur Schneider. 

 RAFAEL E VANDA SCHNEIDER
da Engenho Quatro Ventos  
(Teutônia, RS)
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Um dos diferenciais do Engenho Quatro Ventos é 
que eles passaram a oferecer, no ano passado, es-
tadias pelo Airbnb, o que aumentou o número de 
visitantes. Ter uma forte presença digital é um dos 
requisitos para os negócios de turismo atualmente, 
conforme Paim. “Se a empresa não está on-line, ela 
não existe. Isso pegou muitos empreendedores gaú-
chos despreparados, porque o consumidor passou 
a opinar na internet sobre lugares, estadias, gastro-
nomia e experiências”, indica a coordenadora. 

Na natureza selvagem

Um dos maiores santuários de aves migratórias 
do Brasil e um dos poucos locais para observar 
flamingos no país, o Parque Nacional da Lagoa do 
Peixe é um dos principais destinos das experiên-
cias oferecidas pela Lagoas Expedições, empre-
sa criada por João Batista Cardoso. Morador do 
município de Tavares, onde fica 80% do parque, 

o ex-pedreiro apaixonado por natureza passou 
três anos construindo a própria hospedagem para 
acomodar os turistas: o Hotel Parque Lagoa, que 
conta com 20 apartamentos. Além disso, investiu 
em veículos 4x4 para explorar as dunas e mostrar 
paisagens exuberantes aos clientes.

Hoje formado em Turismo, cria roteiros tanto para 
quem gosta de aventura como para quem prefere 
ficar admirando a natureza. Entre as experiências 
oferecidas está a de observação de aves, que conta 
com um guia especializado nesses animais. “Po-
demos levar também os turistas para a Lagoa dos 
Patos, faróis e dunas, tudo em estado selvagem”, 
explica Batista. Diversificar as vivências é uma es-
tratégia para atrair públicos diferentes, que vão des-
de famílias a grupos de jipeiros. 

Também empresário do ecoturismo, Fernandes 
Muraro resolveu apostar em experiências pedagó-

Fo
to

: T
ua

ny
 A

re
ze

 D
iv

ul
ga

çã
o

PROPRIEDADE RURAL 
de Fernandes Muraro recebe 
crianças de 0 a 8 anos de idade.
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CINCO FUNDAMENTOS 
DO TURISMO DE 

EXPERIÊNCIA
SENTIDO:

SENTIMENTO:

PENSAMENTO:

AÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO:

oferecer atividades que envolvam visão, 
audição, tato, paladar e olfato.

desenvolver ações relacionadas às 
memórias afetivas.

criar vivências que estimulem a 
criatividade e sejam novidades, 
proporcionando o aprendizado. 

ter experiências físicas e de interação 
entre turistas e moradores locais.

pensar em momentos que aflorem 
sentimentos individuais.

gicas na propriedade rural que possui em Flores da 
Cunha. Para receber crianças de três a oito anos, 
montou um roteiro que inclui fazer colombinas — 
as pombinhas de pão que as nonas italianas elabo-
ram com os netos —, ordenhar as vacas, dar leite 
aos bezerros, dar milho aos patos e brincar com 
brinquedos antigos, como carrinhos de lomba. 
“Depois, damos as colombinas assadas para eles 
levarem e comerem com os pais”, conta Muraro. A 
propriedade também possui um navio construído 
com fibra para as crianças brincarem e conhece-
rem a história da imigração italiana. 

O sucesso da atividade foi tão grande que as es-
colas começaram a pedir roteiros para as crianças 
maiores, de oito a 12 anos. Para atender à deman-
da de forma pedagógica, Muraro propôs usar a 
propriedade para estudar a lenda gaúcha do San-
guanel, um ser pequeno e vermelho que vive nos 
pinheiros da Serra, faz travessuras e esconde as 
crianças dos pais. “Aqui no interior, conheci se-
nhoras que disseram ter sido raptadas pelo San-
guanel”, relata Muraro. Para contar a lenda aos 
pequenos, construiu 12 casinhas, uma para cada 
travessura diferente. No final do passeio, garante 
que o Sanguanel vai aparecer ao longe, mas só as 
crianças poderão vê-lo. 

Foto: Tuany Areze Divulgação

Fonte: Cartilha “Turismo de Experiência”,  
publicada pelo Sebrae de Pernambuco

PROPRIEDADE RURAL 
de Fernandes Muraro recebe 
crianças de 0 a 8 anos de idade.
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Marca gaúcha de camisas 
autorais, V. King Man é uma das 

oito brasileiras que estão no 
portfólio da loja nova-iorquina 

Flying Solo, uma espécie de 
galeria da moda mundial

de Porto Alegre à Nova Iorque
V. King Man:

PANAIOTIS DEMETRE CONSTANTINOU
Designer criador da marca V. King Man

Manhattan, conhecido por abrigar muitos espaços de 
arte, a loja tem a proposta de ser uma espécie de ga-
leria para roupas e acessórios. 

Na Flying Solo, são expostos apenas trabalhos autorais, 
de designers de cerca de 30 países. Eles são convida-
dos após uma curadoria, da mesma forma com que 
as galerias selecionam os artistas. Atualmente, apenas 
oito marcas brasileiras integram o portfólio da loja. Es-
tar nesse grupo seleto, para a V. King Man, represen-
ta mais do que um reconhecimento de inovação e de 
qualidade. É a possibilidade ideal de abertura de novos 
mercados internacionais.

Designer criador da marca, o publicitário Panaiotis De-
metre Constantinou, conhecido como Pana, conta que 
ficou surpreso quando recebeu uma ligação da Flying 
Solo pedindo mais peças. As primeiras camisas envia-
das, em julho deste ano, foram vendidas em menos 
de um mês. “Eu não sabia como ia ser a aceitação do 
público, fiquei muito feliz. As floridas fizeram muito su-
cesso lá”, comemora o empresário.

Exposta na vitrine da Flying Solo, uma camisa com fo-
lhagens verdes e araras coloridas encantou Giuseppe 
Giofrè, dançarino italiano que trabalha com divas pop 
como Taylor Swift, Ariana Grande e Jennifer Lopez. 
Após comprá-la, a artista postou uma foto vestindo 
a peça no Instagram, onde possui quase meio milhão 
de seguidores. “Thank you, V. King Man, for the shirt” 
(“Obrigada, V. King Man, pela camisa”, em inglês), es-
creveu na rede.

Com estampas ousadas e cheias de brasilidade, a 
marca porto-alegrense de camisas V. King Man con-
quistou, este ano, um dos espaços mais disputados 
do mundo da moda autoral: as araras da loja nova-
-iorquina Flying Solo. Localizada no bairro SoHo, em 
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Graças à visibilidade conquistada em Nova Iorque, a 
veia tropical que pulsa nas estampas da marca des-
pertou o interesse de varejistas de moda da Itália 
e de Portugal. “O meu plano para 2020 é colocar 
a V. King Man em pontos da Europa”, revela Pana. 
Em solo gaúcho, a V. King Man também expandirá 
os negócios. Em outubro, além da presença em lo-
jas físicas multimarcas e no e-commerce próprio, a 
marca estará no Gverri, um espaço coletivo que re-
úne negócios criativos de diferentes áreas no bairro 
Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Peças limitadas

A proposta da marca é não trabalhar com coleções e 
produzir no máximo 10 camisas de cada estampa. “São 
peças atemporais e divididas em três categorias: as 
tropicais, as geométricas e as mais discretas”, informa 
Pana. Além disso, apesar de terem corte masculino, o 
designer ressalta que os produtos também têm agra-
dado as mulheres. “Produzimos camisas de algodão 
e viscose, que ficam muito bem no corpo feminino. A 
própria Flying Solo usou em mulheres para um edito-
rial”, conta o designer. 

A V. King Man nasceu em 2015, para solucionar 
um problema pessoal do empresário. Com 1,90m, 
ele não conseguia encontrar camisas bonitas que 
ficassem bem. “Era tudo muito largo”, conta. Re-
solveu, então, fazer as próprias peças — e esco-
lher estampas fora do comum. As camisas cha-

maram a atenção dos amigos, que começaram a 
fazer encomendas. 

Com as vendas crescendo cada vez mais, Pana con-
tou com a ajuda do Sebrae para estruturar o negócio 
e levá-lo ao mercado norte-americano. Uma parceria 
iniciada em 2017 e que ele faz questão de manter. 
“Sou uma pessoa criativa, da criação. Então, para 
mim, trabalhar com essa questão administrativa é 
um pouco difícil. Participei de vários programas e 
consultorias e devo muito a isso”, afirma.

Segundo o coordenador estadual de Projetos de 
Moda do Sebrae RS, Fabiano Zortéa, o caso de Pana 
é muito comum entre os empreendedores do setor. 
“Os profissionais de moda, em geral, são muito 
criativos e sensíveis, com ótimo entendimento de 
produto, mas com dificuldades na área administra-
tiva. Eles acabam deixando de lado os aspectos de 
gestão, por isso ajudamos com o posicionamento 
de marca e o planejamento estratégico, para que 
possam qualificar a gestão das empresas”, afirma.

Com 15 projetos de moda no Estado, o Sebrae RS 
trabalha para impulsionar as marcas gaúchas nos 
mercados nacional e internacional. “No caso da V. 
King Man, agora que conseguimos levar a marca 
para os Estados Unidos, vamos ajudá-la a analisar o 
comportamento do produto no mercado americano 
e ajustar a produção. É um momento de fazer inves-
timentos com riscos calculados e de melhorar a per-
formance da empresa”, informa o coordenador. 
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Apostas que 
deram certo
Estes empreendedores receberam o apoio do 
Sebrae RS e multiplicaram as chances de sucesso. 
Conheça as histórias deles. 

SIGA O EXEMPLO
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Característica importante dos empreendedores, 
pensar fora da caixa nunca foi uma dificuldade 
para a pedagoga e psicopedagoga Laura Cristina 
Nardi, moradora de Farroupilha. Pelo contrário: 
as ideias disruptivas eram tantas e tão frequen-
tes que até causavam certo incômodo nos locais 
onde trabalhou por 20 anos, como escolas de 
educação básica e instituições de ensino superior. 

Mestre em Educação e com experiência como 
professora, orientadora e coordenadora, enfren-
tou duas demissões seguidas antes de abrir o 
próprio negócio, a “Brinca Comigo?”. Inaugura-
da em junho, a empresa oferece os serviços de 
acolhimento a crianças em eventos sociais, cria-
ção de espaços de brincar em estabelecimentos 
comerciais e atividades de orientação quanto ao 
aprendizado infantil. 

A “Brinca Comigo?”, que tem como propósito 
conectar adultos à essência da infância, preten-
de resgatar a simplicidade do brincar genuíno 
e a utilização de brinquedos não estruturados, 
os quais permitem que a criança tenha tempo 
e recursos para criar. “Queremos que as crian-
ças tenham acesso a espaços que as acolham 
em suas especificidades e que contemplem uma 
estética visual que as convide para um brincar 
calmo e criativo”, explica Laura, que contou 
com a ajuda do Sebrae RS para desenvolver o 
logotipo, a identidade visual e os materiais de 
divulgação da empresa.

LAURA CRISTINA NARDI
Brinca Comigo?, Farroupilha

Sebraetec Design de 
Comunicação

Consultoria que ajuda empreendedores 
no processo de criação e de desenvolvi-

mento do logotipo, da identidade visual 
e dos materiais de divulgação. Propor-
ciona atendimento qualificado dos ne-

gócios por agências de comunicação do 
mercado com subsídio do Sebrae.
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Acostumada a consumir alimentos naturais 
e orgânicos, a economista Margarete Maria 
Rempel viu nesse gosto pessoal uma oportu-
nidade de negócio.   Apoiada pela irmã e com o 
cunhado Vanderlei Thume como sócio, abriu a 
Nutri & Wieder em 2006, em Santo Cristo, para 
comercializar integrais, cereais, oleaginosas e 
frutas secas — itens que dificilmente eram en-
contrados a preços acessíveis na cidade.

Hoje com cerca de 250 produtos, 
atende supermercados, lojas de 
alimentação natural e outros esta-
belecimentos no estado e em Santa 
Catarina. “Trabalhamos com ali-
mentos nacionais e importados”, 
conta a empresária, que também 
tem duas lojas próprias, em Santo 
Cristo e em Santa Rosa.

Rede de alta performance 
- Food Tech

Projeto que visa a disseminar técnicas e ferramen-
tas para a criação e a prototipagem de alimentos 

inovadores. Para isso, auxilia os empresários com 
consultorias, missões para feiras de negócios, di-

vulgação de tendências de mercado e pesquisas 
sobre os perfis de consumidores. Além disso, 

promove a conexão entre empresas com interes-
ses comuns. Está aberto para qualquer empreen-

dedor que queira inovar no ramo de alimentação. 

Ciente de que as pessoas não querem comer 
sempre a mesma coisa, Margarete vê nas con-
sultorias do Sebrae o caminho para a atualiza-
ção. “A consultoria me oportunizou uma via-
gem à França com o Sebrae para conhecer as 
novidades no setor. Lançamos produtos novos 
quase toda a semana porque sabemos que pre-
cisamos surpreender os clientes”, explica. Atu-
almente, a empresa investe em novidades sem 
glúten, sem lactose, sem açúcar e veganas. 

MARIA REMPEL E VANDERLEI THUME
Nutri & Wieder, Santo Cristo
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Recomeçar nem sempre é fácil, mas ter essa coragem é essencial para o mundo dos negócios. 
Exemplo de reinvenção, o casal Sergio Renato Bohrz e Mara Maraschin Lindorfer Bohrz, de Santo 
Ângelo, abriu uma nova empresa após o apoio do Sebrae RS para encerrar a antiga. Trocaram 
uma grande loja de roupas e sapatos femininos e masculinos de diversos estilos, que estava em 
um ponto de queda de movimento, para uma 100% focada em looks do dia a dia para as mulhe-
res. Menor, mais moderna e em um ponto com maior fluxo de pessoas, a Divina Maria abriu as 
portas em outubro do ano passado e renovou as expectativas de faturamento da família.

Com ajuda do projeto Conexão Moda RS, o casal pôde queimar o estoque diversificado da antiga 
loja e investir em produtos totalmente segmentados. Além disso, a consultoria também auxiliou 
os empresários a economizarem na abertura da Divina Maria, pois atendeu a empresa com um 

projeto em design e, por inter-
médio do trabalho de um ar-
quiteto, repaginou o ambiente 
reutilizando grande parte dos 
móveis existentes, mas dan-
do uma cara nova. “Ficaram 
lindos, nem parece que são os 
mesmos. A loja toda ficou mui-
to boa, mais contemporânea. 
Acredito que vamos conseguir 
atingir o ponto de equilíbrio 
em breve e começar a crescer”, 
conta o empresário.

Conexão da Moda RS
Com duração de dois anos, o projeto tem o ob-
jetivo de aumentar o giro de estoque de lojas do 

varejo do vestuário em 8% pelo planejamento de 
compras. Para isso, atua na definição da persona 
da marca, formação do mix ideal de produtos de 

acordo com as vendas mensais, estudo de novos 
modelos de negócio e implementação de indica-

dores de acompanhamento da evolução da ges-
tão. Também ajuda na gestão das redes sociais, 

no atendimento, nas vendas e na experiência de 
compra dos clientes. O Conexão da Moda RS se 

encerra em janeiro 2020. Depois, o Sebrae RS ini-
ciará um novo projeto para o setor. 

SERGIO RENATO BOHRZ E MARA 
MARASCHIN LINDORFER BOHRZ
Divina Maria, Santo Ângelo
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Trabalho, dedicação e estudo. Foi 
com esse tripé que Kelida Dutra Se-
lau passou de manicure à proprie-
tária de salão de beleza, o Kely Hair. 
A adolescente que começou a atuar 
profissionalmente aos 16 anos, 
quando ganhou um kit para unhas 
da mãe, hoje já emprega duas mu-
lheres e dá aulas de penteados.

A coragem para empreender veio depois do trabalho no salão de beleza de um tio, em En-
tre-Ijuís. “Aprendi tudo o que podia sobre cabelos lá e me dediquei muito”, lembra a empre-
sária. Quando se mudou para Santo Ângelo e abriu o próprio negócio, contou com ajuda do 
Sebrae para ampliar o seu conhecimento na gestão da empresa. “Participei do projeto Beleza 
Competitiva no Noroeste e, após a conclusão, consegui contratar pessoas para trabalhar 
comigo. Antes, eu tinha muito medo, mas a consultoria me mostrou que essa era a única 
forma de crescer”, relata.

A experiência também serviu para aprender a trabalhar com metas, indicadores, formação 
de preço e engajamento da equipe, além de aprimorar o atendimento e o marketing. “Um 
dos meus objetivos era ser referência em penteados na cidade. Hoje, sou chamada para dar 
cursos aos colegas”, conta animada. 

Beleza Competitiva no Noroeste
Realizado em 2016 e 2017, o projeto ajudou empreendedores a elevar o 
ticket médio dos clientes e reduzir a rotatividade dos colaboradores. A 

partir de oficinas, consultorias e viagens a feiras, o Sebrae melhorou o 
processo de contratação de pessoas pelas empresas, informou sobre 

normas técnicas, auxiliou no relacionamento com os clientes e desen-
volveu processos de organização financeira.

KELIDA DUTRA SELAU
Kely Hair, Santo Ângelo
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Mercopar 2019. Para 92,4% dos expositores, a Mercopar 2019 superou e atendeu às expectativas, índice superior ao registrado em 
2018. Teve mais força com a FIERGS, parceiro estratégico, e virá mais qualificada em 2020, com mais tecnologia, inovação e promo-
vendo ações que aproximem as grandes empresas do setor industrial das pequenas de base tecnológicas e startups. No destaque: o 
diretor superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.

FATOS E FOTOS

Robô. O Umbô fez sucesso durante a 28ª Mercopar – Feira de 
Inovação industrial, em outubro. Respondia a perguntas e fa-
zia comentários sobre vários assuntos. Foi criado pela empresa 
paulista Umbô Máquinas Robóticas. Gilberto Porcello Petry. O presidente da FIERGS e do Sebrae 

RS, Gilberto Porcello Petry, durante a Mercopar 2019, lançando 
o Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo 
Sebrae, Sesi, Senai, IEL e FIERGS, com apoio da Secretaria de 
Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul.  

57



“A jornada do empreendedor é bastante 
solitária e ter apoio externo em diversos 

momentos é importante, e o Sebrae 
é um desses apoios que qualquer 

empreendedor iniciante deve procurar”. 

“O Sebrae foi bem importante 
para me apresentar pessoas, para 

me apresentar maneiras de ver 
estratégias, trocar com outros 

empresários, ter acesso a profissionais 
que me alertaram e me orientaram. O 

Sebrae me abraçou dessa forma”.

“O apoio do Sebrae, que vem 
com ferramentas, um outro 

olhar e com experiências 
de outras regiões como 

inspiração, é muito legal!”. 

“O turismo, além de ser uma forma de lazer 
e de cultura, é uma forma de trabalhar a 

preservação das culturas e das tradições. É, 
também, uma fonte de geração de receita. 
Por meio do turismo é possível viabilizar 

muitos negócios de agroindústrias, 
produtos locais e artesanato”. 

“Temos que estar voltados para criar valor 
e vantagem competitiva, desde a compra de 
matérias-primas até a entrega dos produtos. 
Não podemos mais ter uma dicotomia entre 

pequenas e grandes empresas. O nosso 
trabalho é fazer com que os pequenos negócios 

possam aproveitar essas oportunidades e se 
conectem a toda a cadeia”. 

RAFAEL DE PAULA SOUZA, cofundador 
e CEO da startup Ubots. 

CARLA CARLIN, proprietária da loja de 
roupa feminina Carla Carlin

FERNANDA CHIES, sócia proprietária do 
Restaurante Férreo, em Canela (RS).  

AMANDA BONOTTO PAIM, coordenadora 
de projetos de Turismo do Sebrae RS. 

AYRTON PINTO RAMOS, diretor técnico do Sebrae RS, 
durante a abertura do Encadear Summit 2019.
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CHEGOU O 

SEBRAELAB.

SOLUÇÕES 

ÁGEIS E 

CRIATIVAS

QUE 

ESTIMULAM

A INOVAÇÃO.

SOLUÇÕES 

Saiba mais em
sebraers.com.br/sebraelab



A LOJA DA CARLA
É FEITA DE 
TECIDOS NOBRES
E PROXIMIDADE.

Carla Carlin 
Diretora e estilista 
da Concept Store 
Carla Carlin 

SE É PARA APROXIMAR, A GENTE TÁ JUNTO.
Nós sabemos que nenhum negócio é igual ao outro.  
É por isso que a empresa de moda da Carla conta  
com o nosso apoio, por meio de consultorias e projetos 
que integram e conectam empresários e proporcionam  
a troca de conhecimentos para se destacar no mercado. 
Se o seu negócio também é crescer, inovar e se 
transformar, pode contar com a gente.


