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Debate sobre as eleições americana de 2020, com Eduardo Diogo 
 

SEBRAE

Rádio Transamérica (100.1 FM - São Paulo)/São Paulo -
CNN Manhã

sexta-feira, 23 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

SEBRAE - Eduardo Diogo
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As MPEs e o equilíbrio social
 

SEBRAE
O Povo/Ceará - Noticias

sábado, 3 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: EMÍLIA BUARQUE - PRESIDENTE DO LIDE

CEARÁ

Não há como falar do Brasil e dos brasileiros sem

mencionar a criatividade e o empreendedorismo.

Sobretudo não há desenvolvimento, capilaridade e

distribuição de riquezas sem a força das micro e

pequenas empresas (MPEs), que hoje somam mais de

17 milhões de negócios no País, englobando serviços,

varejo, indústria, construção e agropecuária.

Estas pequenas _ unidades econômicas representam

cerca de 70% do emprego e trabalho mundiais, segundo

a OIT/Cepal. No Brasil, estima-se que 54% do emprego

formal advém das MPEs, já representando, desde

2017,30% do valor adicionado ao PIB.

Importante considerar que 0 incentivo à pequena

empresa tem relação com a redução de desigualdades

econômicas e sociais, 0 apoio ao primeiro emprego, a

formalização do mercado e 0 estimulo à capacitação e à

sustentabilidade. As grandes empresas necessitam do

suporte e da pluralidade das pequenas. A nação precisa

da distribuição espacial e econômica das MPEs para

seguir na busca do equilíbrio social. Muitos municípios

são desprovidos de grandes indústrias ou de áreas

adaptáveis ao agronegócio, mas não lhes faltam

pequenos comércios e empresas de serviços para dar

suporte à subsistência da população. Por este motivo,

deve-se promover 0 seu acesso ao crédito e a sua

integração às cadeias produtivas.

É verdade que os pequenos negócios e 0 emprego

foram fortemente atingidos neste ano. De outro lado há

que se reconhecer o trabalho incansável do Sebrae,

com destaque para a reestruturação da cultura da

organização e o esforço sem precedentes em apoiar os

empreendedores. Segundo Eduardo Diogo, diretor de

Administração e Finanças do Sebrae Nacional, em

recente palestra na ONU: “há que se ter senso de

comunidade”. E completa: “especialmente durante esta

travessia selvagem gerada pela Covid-19, se faz

necessário que contemos com talentos complementares

dos empreendedores. Se no passado nosso principal

alvo era inclusão, hoje nossa missão é aumentar a

produtividade”. Já o secretário Especial de

Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da

Costa, frequentemente declara: “se a produtividade das

MPEs cresce a um nível paralelo à maioria dos países

da OCDE, a economia brasileira será beneficiada

incrivelmente, uma vez que 0 PIB poderia ser

estimulado a um crescimento anual de 4%”.

MPEs representam equilíbrio e dignidade para milhares

de brasileiros.

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

Empreendedorismo - Micro e Pequena Empresa,

Empreendedorismo - Pequenos Negócios,
18

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/10/05/45241282/45241282_site.jpg
http://m.knew.in/n/uVOVB7hQTjxicwkCrHianOUmABRMWLk70


SEBRAE
O Povo/Ceará - Noticias

sábado, 3 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Empreendedorismo - Empreendedorismo, SEBRAE -

Sebrae Nacional, SEBRAE - Diretor de Administração e

Finanças do Sebrae, Empreendedorismo - Micro e

Pequenas Empresas, SEBRAE - Eduardo Diogo
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COLUNA CLÓVIS HOLANDA
 

SEBRAE
O Povo/Ceará - Noticias

terça-feira, 13 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: CLÓVIS HOLANDA - ENTRE AMIGOS I

ENTRE AMIGOS I

De passagem por Fortaleza para feriadão, o diretor de

Administração e Finanças do Sebrae Nacional,

Eduardo Diogo, teve agenda informal na sexta-feira em

almoço de boas-vindas dos amigos cearenses.

Presentes: Paulo Vale, Roberto Castro, Manoel Porto,

Diarley Almeida, Josmario Cordeiro, Armen Boyadjan,

Fábio Farias e Germano Albuquerque.

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

SEBRAE - Eduardo Diogo
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Emília Buarque: As MPEs e o equilíbrio social
 

SEBRAE
O Povo/Ceará - Noticias

sábado, 3 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Clique aqui para abrir a imagem

Emília Buarque Presidente do Lide Ceará

Não há como falar do Brasil e dos brasileiros sem

mencionar a criatividade e o empreendedorismo.

Sobretudo não há desenvolvimento, capilaridade e

distribuição de riquezas sem a força das micro e

pequenas empresas (MPEs), que hoje somam mais de

17 milhões de negócios no País, englobando serviços,

varejo, indústria, construção e agropecuária.

Estas pequenas unidades econômicas representam

cerca de 70% do emprego e trabalho mundiais, segundo

a OIT/Cepal. No Brasil, estima-se que 54% do emprego

formal advém das MPEs, já representando, desde 2017,

30% do valor adicionado ao PIB.

Importante considerar que o incentivo à pequena

empresa tem relação com a redução de desigualdades

econômicas e sociais, o apoio ao primeiro emprego, a

formalização do mercado e o estimulo à capacitação e à

sustentabilidade. As grandes empresas necessitam do

suporte e da pluralidade das pequenas. A nação precisa

da distribuição espacial e econômica das MPEs para

seguir na busca do equilíbrio social. Muitos municípios

são desprovidos de grandes indústrias ou de áreas

adaptáveis ao agronegócio, mas não lhes faltam

pequenos comércios e empresas de serviços para dar

suporte à subsistência da população. Por este motivo,

deve-se promover o seu acesso ao crédito e a sua

integração às cadeias produtivas.

É verdade que os pequenos negócios e o emprego

foram fortemente atingidos neste ano. De outro lado há

que se reconhecer o trabalho incansável do Sebrae,

com destaque para a reestruturação da cultura da

organização e o esforço sem precedentes em apoiar os

empreendedores. Segundo Eduardo Diogo, diretor de

Administração e Finanças do Sebrae Nacional, em

recente palestra na ONU: "há que se ter senso de

comunidade". E completa: "especialmente durante esta

travessia selvagem gerada pela Covid-19, se faz

necessário que contemos com talentos complementares

dos empreendedores. Se no passado nosso principal

alvo era inclusão, hoje nossa missão é aumentar a

produtividade". Já o secretário Especial de

Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da

Costa, frequentemente declara: "se a produtividade das

MPEs cresce a um nível paralelo à maioria dos países

da OCDE, a economia brasileira será beneficiada

incrivelmente, uma vez que o PIB poderia ser

estimulado a um crescimento anual de 4%".

MPEs representam equilíbrio e dignidade para milhares

de brasileiros.

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

Empreendedorismo - Micro e Pequena Empresa,

Empreendedorismo - Pequenos Negócios,

Empreendedorismo - Empreendedorismo, SEBRAE -

Sebrae Nacional, SEBRAE - Diretor de Administração e

Finanças do Sebrae, Empreendedorismo - Micro e

Pequenas Empresas, SEBRAE - Eduardo Diogo
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Quatro empresas alagoanas são vencedoras do Prêmio Banco do Nordeste

de MPE
 

SEBRAE
Tribuna Hoje - AL/Alagoas - Economia

terça-feira, 6 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Clique aqui para abrir a imagem

Durante live promovida pelo Banco do Nordeste em

alusão ao Dia da Micro e Pequena Empresa,

transmitida ontem, 5, em seu canal do Youtube, quatro

empresas alagoanas foram vencedoras do VI Prêmio

Banco do Nordeste de MPE, que reconhece iniciativas

de sucesso no segmento, nas categorias indústria,

comércio, serviços e inovação, em toda a área de

atuação do Banco (Nordeste e Norte de Minas Gerais e

do Espírito Santo).

A programação contou com a apresentação do tema

'Cenários, tendências, pós-pandemia e o papel de um

Banco de Desenvolvimento para ampliar a inovação,

produtividade e competitividade das MPEs'. O

presidente do BNB, Romildo Rolim, o superintendente

da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste

(Sudene), Evaldo Cruz, e o diretor de Administração e

Finanças do Sebrae, Eduardo Diogo, participaram da

live.

Em Alagoas, as quatro MPEs premiadas foram: na

categoria comércio, Zureta Produtos Artesanais, do

município de Penedo; na categoria serviços,

Gungaporanga Hotel, da Barra de São Miguel; na

categoria indústria, Laticínio Bezerra, de Major Izidoro,

e, pela categoria inovação, Cacto Beer cerveja, de

Santana do Ipanema. Vídeos de todos as empresas

ganhadoras estão disponíveis no endereço

www.youtube.com/bancodonordesteoficial

Premiados

A Zureta é um grande galpão que comercializa produtos

de artesanato local e é também um espaço cultural e de

lazer. Com 400m², conseguiu expandir as receitas em

mais 20% após o financiamento com o Banco, atuando

no âmbito nacional. A empresa realiza parceria com

rede hoteleira, restaurantes e vendedores de passeios

turísticos, para impulsionar as vendas e dar mais

visibilidade à cultura regional. Vale o destaque também

para iniciativas como a qualificação do quadro de

colaboradores, atendimento online e social media, bem

como a preocupação com o meio ambiente por meio de

ações como instalação de sensores nas lâmpadas para

redução do custo de energia e o uso de lixeiras

ecológicas.

Localizado ao sul da capital alagoana, projetada sobre a

lagoa do Roteiro, uma das maiores reservas de mangue

do mundo, o Gungaporanga Hotel é referência no

segmento hoteleiro estadual em um dos cartões postais

mais belos do estado. Possui paisagem privilegiada: o

nascer do sol pode ser apreciado em uma piscina com

borda infinita que se interliga ao azul do mar da praia do

Gunga e ao verde da reserva de Mata Atlântica. Cliente

do BNB desde 2007, passou a gerar cerca de 10

empregos após a realização das operações de crédito,

que somam quatro, tanto para expansão, quanto para

modernização do empreendimento.

Já o Laticínio Bezerra atua no mercado desde 2008,

sendo reconhecido em toda a região da Bacia Leiteira

alagoana como sinônimo de qualidade na fabricação de
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SEBRAE
Tribuna Hoje - AL/Alagoas - Economia

terça-feira, 6 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

derivados do leite. Empresa familiar, tem

comercialização em crescimento, abrangendo grandes

centros comerciais do Estado. Com o apoio do Banco

do Nordeste, ampliou a produção e pode atender ao

aumento da demanda por parte dos consumidores e

distribuidores, ganhando em competitividade.

A cerveja artesanal Cacto Beer, da empresa Oishi

Sushi, chamou a atenção da Comissão Julgadora do

Prêmio pela inovação no processo produtivo, que inclui

a utilização do cacto da espécie mandacaru, comum na

região em que é fabricada. Comercializada por todo o

Estado pela empresa, passou a ter ampla aceitação e

aparições na mídia local. A operação de crédito

realizada com o BNB teve como objetivo a aquisição de

um fermentador para armazenar a bebida, causando

grande avanço na qualidade do produto.

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

Empreendedorismo - Micro e Pequena Empresa,

SEBRAE - Diretor de Administração e Finanças do

Sebrae, SEBRAE - Eduardo Diogo
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Iguatemi cresce 10% no total de vendas e vai inaugurar quatro novas

operações
 

SEBRAE
O OTIMISTA/Ceará - Noticias

sexta-feira, 2 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Clique aqui para abrir a imagem

Em visita à TV Otimista, os executivos garantiram que a

Clínica Haim Erel e as lojas Vans e Zenir serão abertas

até dezembro. A NBA Store será inaugurada em 2021

Benjamim Oliveira (diretor de marketing) e Wellington

Oliveira (superintendente), em visita ao estúdio da TV

Otimista

Uma âncora, uma megaloja e duas lojas satélites de

marcas exclusivas serão inauguradas no Iguatemi

Fortaleza nos próximos meses. Até o final deste ano

abre a primeira loja da grife norte americana Vans, uma

megaloja Zenir e uma Clínica Haim Erel, que oferecerá

todos os serviços estéticos, exceto cirurgias plásticas.

Tanto a Zenir quanto a clínica ocuparão áreas de mais

de 600 m². Já a NBA Store, que é encontrada em

Fortaleza apenas em multimarcas, ganhará uma loja

própria em 2021.

Além das novas operações, o superintendente do

Iguatemi, Wellington Oliveira, comemora crescimento no

faturamento das lojas do shopping. 'Em agosto, mesmo

saindo da pandemia, o resultado geral de vendas

superou agosto do ano passado. Mesmo com

movimento ainda um pouco menor, as vendas fecharam

mais ou menos 10% acima do registrado em 2019 e

estamos esperando a mesma coisa para setembro, ou

até mais', relata. O executivo afirma que, 'descontando

os quatro meses parados, a expectativa é fechar o ano

com crescimento'. Mesmo com a queda em alguns

segmentos, como telefonia, outras operações do

Iguatemi 'têm crescido muito, como artigos de casa e

decoração, hipermercado e movelaria', afirma.

Iquine acerta compra da Hidracor

Após meses de negociação, a indústria de tintas

pernambucana Iquine finalmente acertou a compra da

Hidracor, do Grupo J. Macêdo. O negócio, avaliado em

cerca de R$ 120 milhões, inclui ainda a marca Hipercor

e as duas fábricas no Ceará (Acarape e Maracanaú). No

entanto, a negociação não inclui as minas de calcário da

J. Macêdo Mineração, que fornecem cal para a Hidracor

e a Hipercor. Com a operação, a Iquine deverá passar a

produzir cerca de 120 milhões de litros de tinta e faturar

em torno de R$ 700 milhões por ano.

Poderosos do turismo

O Ceará tem dois representantes na lista '100 mais

poderosos do Turismo Panrotas Elo', divulgada ontem

pelo portal especializado em turismo Panrotas. Arialdo

Pinho, titular da Secretaria do Turismo do Ceará,

aparece em segundo na categoria 'Política', atrás

apenas do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Já o executivo Murilo Pascoal, CEO do Beach Park e

presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações

Turísticas (Sindepat), é listado na categoria 'União e

articulação'. Esta é a 10ª edição da lista, que foi dividida

em seis segmentos: União e Articulação, Política,

Conteúdo e Mobilização, Tecnologia, Prontos para a

Retomada e A Força dos Agentes de Viagens.
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SEBRAE
O OTIMISTA/Ceará - Noticias

sexta-feira, 2 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

BNB e as MPEs

Na próxima segunda-feira (5), o Banco do Nordeste vai

comemorar o dia das Micro e Pequenas Empresas

(MPE), com a live 'Cenários, tendências pós-pandemia

e o papel de um Banco de Desenvolvimento para

ampliar a inovação, produtividade e competitividade das

MPEs', transmitida pelo canal do BNB no YouTube, a

partir das 15h.

Convidados

Estão confirmados para o evento virtual painéis do

presidente do BNB, Romildo Rolim; do superintendente

da Sudene, Evaldo Cruz; do diretor de Administração e

Finanças do Sebrae, Eduardo Diogo, e do secretário

de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e

Inovação do Ministério da Economia, Gustavo Ene.

Tasso apresenta proposta de Benefício Universal Infantil

O senador Tasso Jereissati (PSDB) propôs revisão de

benefícios fiscais para custear o Benefício Universal

Infantil, concebido pelo Ipea e apresentado por ele

como Proposta de Emenda à Constituição. A ideia é dar

um auxílio mensal para famílias com crianças de até 14

anos, 'enquanto a taxa de pobreza infantil não cair dos

atuais 40% para menos de 10%'. 'Não podemos aceitar

que as crianças brasileiras continuem na situação de

pobreza que se encontram', acrescenta.

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

Empreendedorismo - Micro e Pequena Empresa,

SEBRAE - Diretor de Administração e Finanças do

Sebrae, Empreendedorismo - Micro e Pequenas

Empresas, SEBRAE - Eduardo Diogo
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Seminário 'Retomando a Economia' debate Turismo e Finanças nesta

quinta-feira
 

SEBRAE
O OTIMISTA/Ceará - Noticias
sábado, 10 de outubro de 2020

SEBRAE - Sebrae

Clique aqui para abrir a imagem

Evento oferece certificação aos participantes e traz

painelistas de renome dos setores empresarial,

consultivo e político

A edição desta quinta-feira (15) do Seminário

'Retomando a Economia: O Ceará é Mais Forte'

também será transmitida online. Gratuito, o evento

garante certificação aos participantes e reúne nomes de

peso para debates em dois turnos. A realização é do

Instituto Future e O Otimista, com patrocínio da

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Em ambos os paineis, a mediação fica a cargo da

editora-chefe do O Otimista, Nathalia Bernardo. Pela

manhã, o painel será sobre as alternativas de

financiamento para que as empresas dos mais variados

setores invistam, recuperem capital de giro ou mesmo

estabilizem-se neste momento de dificuldades

comerciais, por exemplo. Onde e como buscar

financiamento para voltar a crescer. A duração prevista

é das 9h20min às 11h30min.

São convidados Romildo Rolim, presidente do Banco do

Nordeste do Brasil (BNB); Rodrigo Bourbon,

superintendente do BNB no Ceará; Eduardo Diogo,

diretor de Administração e Finanças do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae); Domingos Neto, deputado federal; e Joaquim

Cartaxo Filho, diretor-superintendente do Sebrae no

Ceará.

À tarde, das 14h30min às 16h30min, o painel 'Setor

Turístico' abordará a difícil realidade do setor regional,

nacional e internacionalmente, no pós-pandemia, com a

gradual retomada da cadeia com hotelaria, eventos,

lazer, bares, restaurantes, transportes, dentre outras.

Os protocolos criados, exigências dos turistas,

receptividade, perspectivas e mudanças nos modelos

de negócio também serão discutidos.

Os painelistas são Arialdo Pinho, secretário do Turismo

do Ceará; Felipe Correia Lima, diretor comercial do

Beach Park Entretenimento; Paulo Ricardo Lobão,

gerente de contas da Air France-KLM; e Eduardo

Bismarck, deputado federal. Já dentre o público, são

esperados empreendedores, executivos, estudantes,

autônomos e demais interessados nos temas.

Nos dois primeiros paineis do evento, foram explanadas

estratégias de inserção das empresas no mundo digital

e as mudanças percebidas por elas no comportamento

do consumidor. Desde estes webinários, os prejuízos

dos meses de isolamento rígido, para a contenção do

avanço do coronavírus, e a retomada das atividades são

profundamente analisados pelos especialistas, com

cases, ideias, ferramentas, planos, números, soluções e

oportunidades para os negócios cearenses.

'A pandemia trouxe uma crise sanitária e econômica,

como também uma chacoalhada nas empresas. No

período em que precisamos parar, vimos o mercado

mudar rapidamente. A ideia do projeto é juntar

especialistas, nomes de referência, compartilhando
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SEBRAE
O OTIMISTA/Ceará - Noticias
sábado, 10 de outubro de 2020

SEBRAE - Sebrae

conhecimentos nesse processo de retomada e

adaptação a esse novo mercado que ressurge

diferente', pontua a jornalista Nathalia Bernardo.
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Seminário Retomando a Economia debate Turismo e Finanças na

próxima quinta (15)
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Evento oferece certificação aos participantes e traz

painelistas de renome dos setores empresarial,

consultivo e político

A edição desta quinta-feira (15) do Seminário

'Retomando a Economia: O Ceará é Mais Forte'

também será transmitida online. Gratuito, o evento

garante certificação aos participantes e reúne nomes de

peso para debates em dois turnos. A realização é do

Instituto Future e O Otimista, com patrocínio da

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Em ambos os paineis, a mediação fica a cargo da

editora-chefe do O Otimista, Nathalia Bernardo. Pela

manhã, o painel será sobre as alternativas de

financiamento para que as empresas dos mais variados

setores invistam, recuperem capital de giro ou mesmo

estabilizem-se neste momento de dificuldades

comerciais, por exemplo. Onde e como buscar

financiamento para voltar a crescer. A duração prevista

é das 9h20min às 11h30min.

São convidados Romildo Rolim, presidente do Banco do

Nordeste do Brasil (BNB); Rodrigo Bourbon,

superintendente do BNB no Ceará; Eduardo Diogo,

diretor de Administração e Finanças do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae); Domingos Neto, deputado federal; e Joaquim

Cartaxo Filho, diretor-superintendente do Sebrae no

Ceará.

À tarde, das 14h30min às 16h30min, o painel 'Setor

Turístico' abordará a difícil realidade do setor regional,

nacional e internacionalmente, no pós-pandemia, com a

gradual retomada da cadeia com hotelaria, eventos,

lazer, bares, restaurantes, transportes, dentre outras.

Os protocolos criados, exigências dos turistas,

receptividade, perspectivas e mudanças nos modelos

de negócio também serão discutidos.

Os painelistas são Arialdo Pinho, secretário do Turismo

do Ceará; Felipe Correia Lima, diretor comercial do

Beach Park Entretenimento; Paulo Ricardo Lobão,

gerente de contas da Air France-KLM; e Eduardo

Bismarck, deputado federal. Já dentre o público, são

esperados empreendedores, executivos, estudantes,

autônomos e demais interessados nos temas.

Nos dois primeiros paineis do evento, foram explanadas

estratégias de inserção das empresas no mundo digital

e as mudanças percebidas por elas no comportamento

do consumidor. Desde estes webinários, os prejuízos

dos meses de isolamento rígido, para a contenção do

avanço do coronavírus, e a retomada das atividades são

profundamente analisados pelos especialistas, com

cases, ideias, ferramentas, planos, números, soluções e

oportunidades para os negócios cearenses.

'A pandemia trouxe uma crise sanitária e econômica,

como também uma chacoalhada nas empresas. No

período em que precisamos parar, vimos o mercado

mudar rapidamente. A ideia do projeto é juntar

especialistas, nomes de referência, compartilhando
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Evento oferece certificação aos participantes e traz

painelistas de renome dos setores empresarial,

consultivo e político

A edição desta quinta-feira (15) do Seminário

'Retomando a Economia: O Ceará é Mais Forte' será

transmitida online. Gratuito, o evento garante

certificação aos participantes e reúne nomes de peso

para debates em dois turnos. A realização é do Instituto

Future e O Otimista, com patrocínio da Assembleia

Legislativa do Estado do Ceará.

Em ambos os painéis, a mediação fica a cargo da

jornalista e editora-chefe do O Otimista, Nathália

Bernardo. Pela manhã, o painel será sobre as

alternativas de financiamento para que as empresas dos

mais variados setores invistam, recuperem capital de

giro ou mesmo estabilizem-se neste momento de

dificuldades comerciais, por exemplo. Onde e como

buscar financiamento para voltar a crescer. A duração

prevista é das 9h20min às 11h30min.

Convidados

São convidados Romildo Rolim, presidente do Banco do

Nordeste do Brasil (BNB); Rodrigo Bourbon,

superintendente do BNB no Ceará; Eduardo Diogo,

diretor de Administração e Finanças do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae); Domingos Neto, deputado federal; e Joaquim

Cartaxo Filho, diretor-superintendente do Sebrae no

Ceará.

À tarde, das 14h30min às 16h30min, o painel 'Setor

Turístico' abordará a difícil realidade do setor regional,

nacional e internacionalmente, no pós-pandemia, com a

gradual retomada da cadeia com hotelaria, eventos,

lazer, bares, restaurantes, transportes, dentre outras.

Os protocolos criados, exigências dos turistas,

receptividade, perspectivas e mudanças nos modelos

de negócio também serão discutidos.

Painelistas

Os painelistas são Arialdo Pinho, secretário do Turismo

do Ceará; Felipe Correia Lima, diretor comercial do

Beach Park Entretenimento; Paulo Ricardo Lobão,

gerente de contas da Air France-KLM; e Eduardo

Bismarck, deputado federal. Já entre o público, são

esperados empreendedores, executivos, estudantes,

autônomos e demais interessados nos temas. Nos dois

primeiros painéis do evento, foram explanadas

estratégias de inserção das empresas no mundo digital

e as mudanças percebidas por elas no comportamento

do consumidor.

Desde estes webinários, as dificuldades dos meses de

isolamento rígido, para a contenção do avanço do

coronavírus, e a retomada das atividades são

profundamente analisadas pelos especialistas, com

cases, ideias, ferramentas, planos, números, soluções e

oportunidades para os negócios cearenses.
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'A pandemia trouxe uma crise sanitária e econômica,

como também uma chacoalhada nas empresas. No

período em que precisamos parar, vimos o mercado

mudar rapidamente. A ideia do projeto é juntar

especialistas, nomes de referência, compartilhando

conhecimentos nesse processo de retomada e

adaptação a esse novo mercado que ressurge

diferente', pontua Natália Bernardo.

Seminário

O Seminário teve início no dia 22 de setembro com

debates em torno das tendências de consumo e

digitalização dos negócios. Entre os debatedores

estiveram presentes Cláudia Brilhante, diretora

Institucional da Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-

CE); Severino Ramalho Neto, diretor-presidente dos

Mercadinhos São Luiz; Michel Madeira, COO do

Fitbank; Edgy Paiva, diretor de Negócios da IVIA

Inovação e Tecnologia; Wally Menezes, pró-Reitor de

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

(IFCE) e Caio Camargo, sócio e diretor-executivo da

Gouvêa Tech (SP).
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Começa hoje seminário 'Retomando a Economia: O Ceará é Mais Forte'
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Evento online vai debater as alternativas de

financiamento pós-pandemia e a descoberta de novos

caminhos para seguir em frente. À tarde, o Seminário

aborda o setor de Turismo, um dos mais impactados

pelo novo coronavírus

Começa hoje (15) mais uma edição do Seminário

'Retomando a Economia: O Ceará é Mais Forte'. O

evento, totalmente online e gratuito, é uma realização

do Instituto Future e O Otimista, com patrocínio da

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Para os participantes, o encontro terá certificação e irá

reunir pela manhã (das 9h20min às 11h30min) grandes

personalidades do mercado empresarial em um bate-

papo que vai debater as alternativas de financiamento

pós-pandemia. À tarde (das 14h30min às 16h30min), o

Seminário aborda o setor de Turismo, um dos mais

impactados pelo novo coronavírus. A mediação é da

jornalista e editora-chefe do O Otimista, Nathália

Bernardo.

O painel da manhã, 'Alternativas de financiamento', terá

as presenças de Romildo Rolim, presidente do Banco

do Nordeste do Brasil (BNB); Rodrigo Bourbon,

superintendente do BNB no Ceará; Eduardo Diogo,

diretor de Administração e Finanças do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(Sebrae); Domingos Neto, deputado federal; e Silvio

Moreira, analista do Sebrae/CE. Eles vão debater sobre

como as empresas dos mais variados setores podem

investir e recuperar capital de giro ou mesmo estabilizar-

se neste momento de dificuldades comerciais. De

acordo com Sílvio Moreira, 'o Seminário Retomando a

Economia é importante para o Ceará, pois promove

debates sobre temais atuais e essenciais para o

fortalecimento econômico de nosso Estado'.

Já durante à tarde, o painel 'Setor Turístico' abordará as

dificuldades do setor no pós-pandemia, com a gradual

retomada das atividades. Os protocolos criados,

exigências dos turistas, receptividade, perspectivas e

mudanças nos modelos de negócio também serão

discutidos. O encontro terá as presenças de Arialdo

Pinho, secretário do Turismo do Ceará; Felipe Correia

Lima, diretor comercial do Beach Park Entretenimento;

Paulo Ricardo Lobão, gerente de contas da Air France-

KLM; e Eduardo Bismarck, deputado federal, que falou

da importância de discussões como as do seminário.

'Vamos debater ideias do que está já acontecendo no

mundo de experiências positivas. O evento soma no

contexto para que possamos retomar o Ceará aos

níveis de turismo que tínhamos antes da pandemia que

foram anos de construção e muito trabalho'.
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Mais Forte

Inscrições gratuitas pelo site

institutofuture.com.br/cearamaisforte

Instagram: @instituto.future e @ootimista

Assuntos e Palavras-Chave: SEBRAE - Sebrae,

Empreendedorismo - Micro e Pequena Empresa,

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas, Empreendedorismo - Micro e
32

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/10/15/45525112/45525112_site.jpg
http://m.knew.in/n/P9yI11Q_7eGNlejbevSHmuUmABRMWLk70


SEBRAE
O OTIMISTA/Ceará - Noticias

quinta-feira, 15 de outubro de 2020
SEBRAE - Sebrae

Pequenas Empresas, SEBRAE - Eduardo Diogo

33



Para celebrar Dia da MPE, Banco do Nordeste apresenta cenários e

tendências para o segmento
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Autor: Márcio Henrique

Durante a live, que marca o Dia Nacional da MPE, será

entregue premiação a empreendedores que se

destacaram com apoio do BNB no Maranhão

São Luís (MA), 1 de outubro de 2020 - 'Cenários,

tendências pós-pandemia e o papel de um Banco de

Desenvolvimento para ampliar a inovação,

produtividade e competitividade das MPEs'. É esse o

tema da live Dia da MPE, que será realizada pelo Banco

do Nordeste, nesta segunda-feira, 5, a partir das 15h.

O evento marca o Dia Nacional da Micro e Pequena

Empresa, celebrado anualmente em 5 de outubro, e

será transmitido pelo canal do Banco do Nordeste no

Youtube (www.youtube.com/bancodonordesteoficial).

Na ocasião, ocorrerá também a entrega do VI Prêmio

Banco do Nordeste MPE 2020, que reconhece os

empreendedores do segmento que se destacaram com

incentivo e financiamento do BNB. Empresas

maranhenses serão premiadas nas categorias Indústria,

Comércio, Serviços e Inovação.

O painel de abertura contará com a participação do

presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, do

superintendente da Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Evaldo Cruz, e

do diretor de Administração e Finanças do Sebrae,

Eduardo Diogo.

A live terá continuidade com as exposições do

secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio,

Serviços e Inovação do Ministério da Economia,

Gustavo Ene, do superintendente de Negócios de

Varejo e Agronegócio do BNB, Luiz Sérgio Farias, do

gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae

Nacional, Enio Duarte, e do empresário Helder

Montenegro. A mediação será conduzida pelo diretor de

Negócios do Banco do Nordeste, Anderson Possa.

Dentre outros assuntos, serão enfocadas as políticas

públicas para o segmento, o perfil atual das MPEs e

suas necessidades de crédito e o papel do Banco do

Nordeste para o fortalecimento da produtividade e

inovação e competitividade das MPEs.

A programação segue com participação do

superintendente estadual do BNB no Maranhão,

Danivan Borges Lacerda, do presidente do Conselho

Deliberativo do Sebrae/MA, Raimundo Coelho, e

depoimentos dos quatro clientes maranhenses

premiados.

Apoio ao segmento

Somente nos primeiros nove meses deste ano, o Banco

do Nordeste já investiu R$ 3,4 bilhões por meio do

Programa de Financiamento às Microempresas,

Empresas de Pequeno Porte e ao Empreendedor

Individual (FNE MPE), registrando incremento de 34%

nas aplicações quando comparadas a igual período do
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ano anterior.

Ao considerar todas as fontes recursos, são R$ 3,6

bilhões de investimentos contabilizados, com 39,9 mil

operações que beneficiaram 26,7 mil clientes MPE.

Atualmente, o Banco do Nordeste atende 211 mil

empresas de micro e pequeno porte cujo faturamento

anual é de até R$ 4,8 milhões.
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