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C
rescimento de 8% da carteira de
clientes. A boa nova foi um dos pri-
meiros efeitos que o empresário
Aurélio Moreira notou depois do

curso Estratégias Empresariais. A sua gráfi-
ca Amparo, em Goiânia, é uma das mais de
47 mil capacitadas no país pelo Sebrae Mais,
programa para empresas com mais de dois
anosdevidaequejátenhamsuperadodesa-
fios básicos de gestão. Ao completar um ano
de atividades, o Sebrae Mais tem R$ 132,7
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milhões em caixa e um desafio de peso: ala-
vancar, através da inovação, o crescimento
de 120 mil empresas até 2013.

“Passamos a ter controle de nossas ações
e objetivos, aumentamos a participação no
mercado com ações de marketing, reava-
liamos desperdícios e reduzimos custos e
despesas, sempre com a participação de
nossos colaboradores”, detalha Moreira,
que tem 15 funcionários. A capacitação cus-
tou R$ 400 e incluiu cinco encontros, num
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R$ 132 milhões
para alavancar
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Programa prevê gestão financeira, inovação
e qualidade, além de planejamento para
internacionalizar, encontros e estratégias
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Nacionalizar
o programa foi um
avanço importante
para aumentar
a competitividade
das empresas em
todo o país, segundo
Marcelo Dini,
do Sebrae-SP

Luiz Barretto, presidente do Sebrae, diz que
os temas foram escolhidos conforme

interesse demonstrado pelos empresários

total de 36 horas, e outras 11 horas de orien-
tação personalizada.

“O Estratégias ajudou na elaboração e
implementação de um planejamento estra-
tégico, que inclui a ampliação do atual esco-
po de serviços e a análise do balanço finan-
ceiro, com a ajuda de um consultor do Se-
brae”, diz Maria Cristina Maurat, bióloga e
umadassóciasdoLabtox,laboratóriocario-
ca que presta serviços de análise ambiental.
Em 2010, ela e as sócias fizeram quatro cur-
sos do Sebrae Mais. No total, o programa
disponibiliza oito produtos: Gestão da Ino-
vação, Planejando para Internacionalizar,
Gestão Financeira, Encontros Empresariais,
Gestão da Qualidade, Ferramentas de Ges-
tão Avançada e, os mais procurados, Estra-
tégias Empresariais e Empretec. Cada um
dispõe de várias modalidades, como con-
sultoria individualizada, workshops, capa-
citação, palestras e encontros.

“São soluções previamente identificadas
junto aos empresários, temas considerados
estratégicos para o seu crescimento”, diz
Luiz Barretto, presidente do Sebrae, que
avaliou o primeiro ano do programa com
exclusividade para o Brasil Econômico. Par-
te do sucesso, que superou em 57% as metas
para 2010, deve-se à incorporação do Se-
braetec nos 26 Estados e Distrito Federal.
Com 10 anos de atuação, o Sebraetec é uma
consultoria tecnológica individual, com até
400 horas/ano, que orienta serviços e pro-
cessos produtivos. “A nacionalização é um
avanço importante para aumentar a com-
petitividade”, diz Marcelo Dini, gerente de
desenvolvimento e inovação do Sebrae-SP.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Especial, p. A10-A11.
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