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APRESENTAÇÃO

AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO
Nos últimos cinco anos, o SEBRAE tem investido em uma ampla
política de extensão tecnológica, que tem por objetivo promover a prática
continuada de ações de inovação nas empresas de pequeno porte, por
meio de uma orientação proativa, gratuita e personalizada, o ALI.
O ALI é uma estratégia de acompanhamento e estímulo à inovação do
SEBRAE e caracteriza-se, essencialmente, por visitas de um Agente Local de
Inovação ao empreendimento. Com a parceria do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o ALI atua como bolsista
extensionista e é selecionado e capacitado pelo SEBRAE para propor ações
visando incrementar a competitividade e inovação nos pequenos negócios.
Quem são os Agentes Locais de Inovação (ALI)?
Os Agentes Locais de Inovação (ALI) são bolsistas do CNPq que
acompanham empresas localizadas nos segmentos que abrangem o
programa. Uma vez diagnosticada, a empresa recebe uma proposta de
plano de ação com foco em inovação:
Passo 1 – A empresa que aderir ao projeto receberá a visita do ALI para
um diagnóstico completo das dimensões da inovação, denominado Radar
da Inovação, e das oportunidades de melhoria a serem exploradas.
Passo 2 – Com base nesse diagnóstico, o agente proporá a construção
de um plano de ação, validado por um consultor sênior, para inserir
soluções inovadoras no ambiente da empresa. Depois de definido, esse
plano será implementado sob a responsabilidade da empresa com o
acompanhamento/orientação do ALI.
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A metodologia usada nas histórias contadas
A descrição das histórias relatadas neste livro aproximam-se da metodologia chamada de
storytelling - A arte de contar histórias. Uma arte muito antiga, mas uma técnica atualmente muito
utilizada na comunicação de empresas para seus mercados potenciais. As histórias contadas das
empresas têm a função de mostrar a transformação de negócios inovadores e bem-sucedidos,
as histórias dos públicos envolvidos em um projeto. Às vezes, essas histórias estão interligadas,
como é o caso deste livro. Contar histórias vem desde os primórdios e sempre existiu em todas
as partes da vida em nosso planeta. São das histórias bem contadas que copiamos as coisas boas
e das histórias não tão boas, as coisas que podemos fazer melhor. É uma forma muito inteligente
de aprendizagem em todos os meios, sejam eles, pessoais, acadêmicos ou empresariais. Consiste
em um método que utiliza palavras ou recursos audiovisuais para transmitir uma história, pois
entende que o ser humano estabelece ligações interpessoais quando a história gera uma
emoção pelos fatos contados e com isso aumenta a assimilação e aprendizagem para multiplicar
o conhecimento assimilado. Atualmente, o storytelling está presente em várias áreas de expressão,
como o cinema, televisão, literatura, teatro e, sem dúvida, dentro das empresas.
Na concepção do autor Ilan Brenman – “Storytelling é gestão do conhecimento, é preservar
a memória pra sempre do conhecimento que a história conta, por causa da emoção que gera.
Fatos ligados à história te marcam e ficam na memória”.
Já segundo o renomado escritor, roteirista e um dos criadores do método - Robert McKee
(Livro Story) “Devemos contar às pessoas histórias que despertem interesse e que as envolva
com a humanidade dos personagens. Não tem formula pronta para contar uma bonita história.
É preciso que a história seja contada de forma que encante qualquer leitor e estimule-o a copiar
a ideia de sucesso que a empresa contada obteve. História é contar a realidade, sem as partes
chatas”.
Muitas vezes já temos uma história boa para contar, mas a forma como narramos é que dará
o valor devido e a tornará inesquecível, às vezes pela realidade.
Neste livro, propomos um exercício. Levá-lo a três momentos importantes:
1º. Pensar – Refletir sobre o caminho que percorreu a construção de cada história.
2º. Entreter – Despertar para conhecer, entender e se divertir com cada história. Conhecer
as várias partes que compõem a história e a solução positiva resultada, ou seja, os valores que
confiam. Aproximar-se da verdade da empresa ou do ALI.
3º. Identificar-se – Com a história que está sendo contada e o que você pode levar de
conhecimento e de resultado da experiência vivida pelos empresários ou pelos Agentes. Imaginarse, como seria se fosse comigo?

HISTÓRIAS DE SUCESSO DAS EMPRESAS INOVADORAS ESTIMULADAS
PELA EQUIPE DE AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO NO PARANÁ
O que faz de uma empresa ser mais inovadora do que outra?
A resposta é simples: é preciso realizar as inovações pertinentes ao negócio, atingir o melhor
resultado possível (ex.: financeiro, imagem da marca, aumento de produção, novos produtos,
novos mercados, Novo modelo de gestão, etc.), medir esses resultados, e então, compará-los.
Mas, além de poder avaliar matematicamente qual é o negócio mais inovador, tem um ganho
que é ainda melhor e mais inspirador a qualquer empreendedor. É o ganho de poder contagiar
concorrentes diretos, contagiar outros segmentos e contagiar os consumidores finais, um ganho
que impacta na economia das cidades no sentido de obtermos produtos e serviços melhores. O
fato é que todos os envolvidos ganham.
Selecionamos algumas histórias de empresas que obtiveram grandes resultados com a
implementação da gestão da inovação no Paraná através do acompanhamento dos Agentes
Locais de Inovação – ALIs, do apoio da equipe do SEBRAE – gestores e consultores do Programa
ALI, bem como, consultores do SEBRAETEC que em alguns momentos foram acionados e
desenvolveram um excelente trabalho.
Agradecer a todos os profissionais que fizeram parte desse movimento para se ter uma maior
possibilidade dessas histórias serem contadas. Cada história a seguir contém pelo menos uma
inovação que deu certo. Boa leitura e muita inspiração!
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LAJES TRÊS MARIAS
“Com a certificação de qualidade obtida com
a ajuda do ALI, diversos paradigmas estão
sendo eliminados”
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Do sonho ao resultado

Em 1989, meu cunhado Maurício Gonçalles e entre outros. Contratamos uma funcionária
eu (Jorge Luiz Schincariol) fundamos a Gonçalles com experiência em processos, adquirimos
& Schincariol Ltda., empresa na área de postes todas as normas referentes à nossa área,
de concreto padrão Copel. Após alguns anos, mudamos nossos leitos, adquirimos novas
conseguimos o cadastro de fornecedor da formas e matrizes, definimos organograma
Copel, a companhia paranaense de energia, e, ao final, obtivemos o selo de cerificação
e seguimos até hoje. No início da década de do Sinaprocim , o PSQ-L (Programa Setorial
1990, iniciamos a linha de elementos vazados da Qualidade de Lajes Pré-Fabricadas). Parte
e ladrilhos hidráulicos, o que foi a base para a graças ao apoio do Sebrae.
fabricação de lajes, e não paramos mais. Em
Como a cultura da fábrica de postes,
2009, dividimos parte da empresa, resultando
fornecedora da Copel, já estava em nosso dia
em dois novos negócios:
com
meu
sobrinho “Sempre mantivemos a dia, implantar o PSQ1 na empresa Lajes Três
ficou uma loja comercial
algum contato com Marias foi relativamente
(Lumiblock); com minha
pois
já
família ficou a Fábrica de o SEBRAE por meio de tranquilo,
Lajes Três Marias e meu cursos, treinamentos ou estávamos predispostos.
cunhado e eu mantivemos
Sempre mantivemos
mesmo pela leitura de
a fábrica de postes, com
algum contato com o
seus livros e site”
a
marca
Schincariol
Sebrae por meio de cursos,
registrada no INPI (Instituto
treinamentos ou mesmo
Nacional de Propriedade Industrial). Já na época, pela leitura de seus livros e site. Conhecemos
como fornecedores da Copel, implantamos alguns consultores e sempre que necessário
a certificação de produtos por meio do OCP- entramos em contato com um ou outro.
Lactec.
Porém, o ALI veio na hora certa. Estávamos
Graças ao Programa ALI do Sebrae, iniciamos com a intenção de implantar o controle de
entre 2011 e 2012 um estudo para obter a qualidade na fábrica e faltava o apoio técnico
certificação das lajes no Sinaprocim (Sindicato e financeiro. Com o ALI, sanamos as duas
Nacional da Indústria de Produtos de Cimento). necessidades: a do Sebrae, em ampliar sua
Com apoio financeiro e técnico, passamos mais rede de assistência, e nossa, interessadíssimos
de seis meses organizando processos, layout, em obter a certificação. O resultado foi ótimo
métodos de fabricação, estocagem, entrega, para a empresa e, creio, também para o Sebrae.
9
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A Três Marias está localizada num eixo
estratégico - 35 km de Maringá, 70 km de
Londrina e algo parecido com relação ao Vale do
Ivaí. Nossos principais clientes eram pequenas
obras – geralmente residenciais, com pequeno
poder de demanda. Um dos objetivos da
busca pela certificação com a colaboração do
ALI, do Sebrae, era fornecer produtos que não
apresentassem nenhum problema, pois a laje
faz parte da estrutura da obra. Outros motivos
eram a ampliação da nossa carteira de clientes
e a profissionalização da área comercial, para
fornecer ao consumidor final produtos com
diferencial muito grande se comparados aos
concorrentes da região e do Estado.
Ainda na fase de prospecção, notamos
uma sensível melhora nas negociações com
empresas e construtores mais capacitados e que
buscam a verdadeira qualidade de suas obras.
Vários amigos e parceiros alertavam que
a área tem muita concorrência desleal e
que dificilmente os clientes/construtores se
interessariam em um produto qualificado. Isso,
apesar de carregar muita verdade, jamais foi
motivo de desistência. Pelo contrário, era um
desafio a ser vencido. Aos poucos, por meio da
certificação obtida com a ajuda do ALI, diversos
paradigmas estão sendo eliminados nessa área.
Do surgimento da vontade até a
transformação em ideia e a real implantação,
sempre estivemos à frente da equipe, que, por
sinal, foi totalmente envolvida no processo.
As rotinas de trabalho ficaram mais suaves
e, com os procedimentos bem definidos, a
produtividade teve um ganho significativo.
A melhoria das condições de trabalho com
a construção de uma nova fábrica (novo
barracão, coberto, bem ventilado e bem
iluminado - muito funcional) permitiu que a
produção de hoje seja maior e melhor, com a
mesma equipe.

Se perguntar ao prefeito, aos engenheiros
e arquitetos, aos construtores e às construtoras
da cidade, certamente chegarão à conclusão
de que a Lajes Três Marias é inovadora em
seus produtos e em seus métodos, tanto
de fabricação quanto de atendimento, pois
buscamos o melhor para os futuros moradores
que usam nossos produtos.
Inovar com a implantação do certificado
de qualidade foi o primeiro passo. Agora
estamos novamente em parceria com o
Sebrae na implementação doMEG (Modelo de
Excelência em Gestão), da Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ).
A empresa não tinha grandes dificuldades
quando aderiu ao Programa ALI, em 2012.
O mercado da construção civil estava muito
aquecido e praticamente não havia empresas
concorrentes na cidade. O interesse em aderir
ao Programa ALI foi no sentido de se estruturar,
prevendo que futuramente haveria uma
desaceleração do mercado e era necessário estar
preparado, como realmente aconteceu em 2015.
A nossa adesão aconteceu quando
participei de uma reunião de lançamento do
Programa ALI da Construção Civil, no Sebrae/PR
em Maringá. Na ocasião, foram apresentados
os objetivos e a metodologia do Programa. Eu
e minha filha, Maria Eduarda, estávamos na
reunião e agendamos um horário para fazer a
adesão. Era uma ótima oportunidade.
Sou um empresário sempre muito
interessado em conhecer soluções e
ferramentas que possam melhorar o negócio.
O Programa ALI foi a solução que nós
precisávamos e a parceria foi excelente.
O principal benefício gerado pelo Programa ALI
foi a obtenção do Selo de Qualidade de Produto
PSQ-L, através do atendimento do Sebraetec.
Em 2013, a Lajes Três Marias tornou-se a terceira
empresa do Paraná a ser certificada..
10

JORGE LUIZ SCHINCARIOL. Empresário e
administrador da empresa Lajes Três Marias,
instalada na cidade de Mandaguari, no Paraná,,
pós-graduado em Gestão Estratégica.
Sócias-proprietárias - Maria Márcia (esposa),
Maria Eduarda e Maria Luiza (filhas).
Tipo de negócio da empresa - Fabricação de
artefatos de concreto (lajes treliçadas, elementos
vazados e pisos de concreto, paver, ladrilhos
hidráulicos, concregrama, rodograma, entre outros
produtos de concreto).

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Mantenham-se em contato com o Sebrae sempre, pois ele tem soluções perfeitas
para nossas empresas.

•

Seja pró-ativo e inovador: é uma boa forma de vencer as dificuldades do mercado.
Jorge Luiz Schincariol

11
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NEO SAÚDE ACADEMIA
“O ALI identificou todas as nossas dificuldades e, nessa
conversa, estipulamos prazos para resolver os problemas”
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Do sonho ao resultado

A Neo Saúde surgiu quando eu fazia
atendimento personalizado em outras academias
e atendia de seis a oito pessoas por mês. Vendo o
atendimento das academias, percebi que poderia
realizar um trabalho diferente, atendendo os
alunos de maneira personalizada.

Esse crescimento rápido se deve ao fato de ter
trabalhado bastante tempo no clube, onde eu
era conhecido por muitos, que deram um voto
de confiança para o meu trabalho.

Como o número de clientes foi aumentando
rapidamente, houve a necessidade de contratar
Eu trabalhava havia 10 anos como mais profissionais para atender, mas essa
coordenador de um clube quando fui a uma contratação de profissionais capacitados não
palestra. Os participantes começaram a contar foi uma tarefa fácil. Foi necessário capacitá-los
suas experiências, e, quando contei a minha, para que houvesse um padrão no atendimento,
o palestrante disse que minha história só não fidelizando cada vez mais os clientes, buscando
era mais interessante
cursos e especializações até
porque a empresa
“A participação no mesmo de fora do Brasil,
não era minha. Na
aumentando a credibilidade
Programa
ALI
me
semana
seguinte,
diante dos clientes que dia a
pedi demissão e deixou mais profissional, dia chegavam até nós para
abri a unidade 1 da
conhecer nosso trabalho.
com uma visão de
academia.
Procurei um software de

estar sempre na frente

Criei então uma
qualidade para controle das
na
minha
área
de
nova maneira de
entradas e saídas, pois já não
atender os clientes, de
dava conta de fazer tudo
atuação”
forma personalizada,
sozinho.
rezando diariamente para ter dinheiro para
A limpeza e a manutenção também
pagar o aluguel do próximo mês. Comecei passaram a ser um desafio, pois eu realizava
com apenas um cliente, contando com uma tudo sozinho. Surgiu a necessidade de
esteira, um elíptico e três equipamentos.
terceirizar as funções, tornando o trabalho
O dinheiro que sobrou do acerto do clube
e da compra dos equipamentos foi suficiente
apenas para pagar o aluguel do mês.
Com 60 dias, tinha 25 clientes, com 120
dias já estava com 40 e assim foi acontecendo.

cada vez mais refinado.
Numa conversa com um agente local de
inovação, do Sebrae/PR, ele me convenceu a
participar do Programa. O ALI identificou todas
as dificuldades que estávamos enfrentando
13
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e nessa conversa estipulamos prazos para
resolver esses problemas.

• Construção de banheiro com duchas para
clientes;

Nessa época, estávamos com cerca de 60
clientes. Foi nesse momento que dei início ao
manual de procedimentos, o qual descreve
detalhadamente todo processo de atendimento
aos clientes, funções administrativas, tudo o que
acontece dentro da academia.

• Compra de novos equipamentos para
clientes;
• Vendas de camisetas (moda Neo Saúde);
• Murais com fotos de clientes;
• Pagamentos de 50% de cursos de
colaboradores;

Verificando a necessidade de expandir o
nome Neo Saúde, que significa um novo estilo
de saúde, abrimos a unidade 2 no início de 2014.
Fizemos um projeto de investimento para compra
de equipamentos e contratação de profissionais
com o auxílio do sócio Wellington Santos Pereira.

• Aquisição de software de avaliação física;
• Quadro para controle e anotações de
clientes;
• Criação de pós-vendas de clientes;

No primeiro momento, a conversa com o
ALI me causou desespero. Mas me mostrou
que existia uma saída para todos os problemas
e dificuldades que estávamos enfrentando, e
que só dependia da minha força de vontade
e determinação para alcançar os objetivos e
fazer com que minha empresa crescesse.

• Criação de padrões de atendimento;

Muitos benefícios foram gerados para a
empresa por indicações do Programa ALI. As
melhorias foram muitas:

• Aquisição da unidade 2 com aplicação de
padrões de atendimento;

• Criação de manual de atendimento;
• Controle de câmeras por celulares de
computadores;
• Melhorias na fachada;
• Reuniões mensais com a equipe;

• Instalação de câmeras de segurança;

• Contratação de uma pessoa para vendas e
financeiro;

• Mudança na entrada da academia com
papéis de parede;

• Compra de computadores para facilitar
atendimento de clientes;

• Software para controle e contas de clientes;

• Definição de
publicidade;

• Vendas de suplementos;

valores

mensais

para

• Aquisição de freezer próprio;

• Definição de semestres com eventos
temáticos;

• Aquisição de cadeira de massagem;

• Criação de empresa no simples;

• Melhorias na avaliação física;

• Recados a aniversariantes via SMS e redes
sociais;

• Vendas de bebidas;

• Compra de balança profissional para
avaliação;

• Roteiros de vendas;
• Vendas cartão de crédito;

• Compra de móveis novos para melhor
atendimento;

• Uniformes para colaboradores;
14

• Aperfeiçoamento e materiais de tendências,
Cross-fit, Funcional;
• Rádio própria (rádio Neo Saúde);
• Vídeos para clientes;
• Site da empresa;
• Agendamento para clientes via SMS e
computador;
• Facebook em ascensão, 2.500 curtidas,
rumo a 3.000;
• Canal no Youtube;
• Aquisição do carro (Neo Móvel).
Tudo isso resultou num aumento do
faturamento anual em 37% ano 2013-2014,
abertura da Unidade 2, com investimento de
350 mil reais e o resultado final: hoje temos 200
clientes. É uma grande mudança.
Antes de toda essa mudança, o desafio foi
descobrir os problemas que a empresa vinha
enfrentando e conviver com eles, pois a ânsia

em resolver tudo naquele momento tornouse um empecilho, causando até mesmo certo
estresse na busca de resolver os problemas.
Hoje, as questões são tratadas nas reuniões
mensais com os professores, sempre nos
motivando a crescer e melhorar.
Quando aderi ao Programa ALI, aprendi
que, como um bom líder, deveria resolver
cada dificuldade existente no dia a dia para
ver a minha empresa crescer e se tornar
uma referência no quesito atendimento de
qualidade para os clientes.
A participação no Programa ALI me deixou
mais profissional, com uma visão de estar
sempre na frente na minha área de atuação,
tornando-me o melhor no que faço. Fez
perceber que quando estamos sozinhos é
mais trabalhoso fazer uma empresa dar certo,
e se temos a opção de buscar aqueles que são
treinados para isso, é claro que vamos buscar
auxílio com quem melhor entende do assunto.

15
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WELLINGTON SANTOS PEREIRA, graduado em Educação
Física, e EDSON HERNANDES DOS REIS, graduado em
Educação Física e especialista em Ciências do Treinamento
Desportivo.
Sócio Administrador da Unidade 1 – Edson Hernandes dos
Reis
Sócio Administrador da Unidade 2 – Wellington Santos
Pereira
Tipo de Negócio – A Neo Saúde é uma academia
personalizada de ginástica, com duas unidades situadas na
cidade de Cascavel, no Paraná.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não tenha medo de acreditar em seus sonhos. Vale a pena, mesmo enfrentando
dificuldades, ver que o seu sonho se tornou um negócio de sucesso.

•

Conheça a fundo o segmento em que vai entrar. Isso auxilia muito no
desenvolvimento do trabalho.

•

Ouse sempre, mas com o pé no chão. Busque ajuda quando for entrar em um
segmento, é necessário conhecê-lo a fundo, pois ninguém sobrevive sozinho.

•

E, principalmente, esteja presente na empresa.
Edson Hernandes dos Reis
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ITSOFTIN TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
“Programa ALI: a oportunidade de organização e métodos
para o crescimento em diversas áreas da empresa”
18

Do sonho ao resultado

A ITSoftin Information Technology é uma
empresa de Tecnologia da Informação com mais
de 10 anos de experiência no desenvolvimento
de sistemas ERP para indústria e comércio, com
foco na elaboração de soluções automatizadas
na gestão de concessionárias de veículos,
motos, caminhões e máquinas. Reconhecida
por grandes empresas atendidas como
desenvolvedora de softwares inovadores, de
fácil operação, oferece soluções integradas
com o melhor custo-benefício do mercado.

que apresentar ferramentas com inovações
tecnológicas.

Depois de várias conversas, ambos
concluíram que seria necessário investir em
soluções diferentes das oferecidas pelos
sistemas de gestão da época e para isso teriam

Antes do Programa ALI, havia uma grande
dificuldade de melhorar a qualidade técnica da
equipe e para isso precisávamos desenvolver
um plano de cargos e salários, envolvendo

Antes de conhecer o Programa ALI, a
empresa tinha desafios no benchmarking:
apesar de já haver alguns relacionamentos,
não tínhamos uma estratégia de network
com outras empresas da área de tecnologia
para estabelecer parcerias e aumentar a
competitividade e intensificar o benchmarking.
Depois da participação no Programa ALI,
a empresa se associou ao APL de Software
A história da ITSoftin
(empresas
organizadas
“Nessa
caminhada,
teve início a partir da
em uma lógica própria de
necessidade
que
o aconteceram muitas cadeia produtiva e mercado,
mercado apresentava por
articuladas para ações de
histórias
interessantes,
soluções que pudessem
cooperação, capacitação e
melhorar o relacionamento
que vale a pena desenvolvimento
mútuo
das empresas com seus
integrado),
Assespro
contar”
clientes.
(Associação das Empresas de
Entendendo
essa
demanda,
o Tecnologia da Informação, Software e Internet),
empreendedor Eduardo Aguiar, que já Cenetic (Central de Negócios das Empresas de
trabalhava há mais de 15 anos no segmento TI), TI de Impacto (programa em estratégia da
automobilístico, começou a pesquisar sobre o inovação), Vinces IT (S.A. com oito empresas
assunto e, através de um amigo em comum, do setor de produtos e serviços de TI e Gestão
conheceu o empresário Jandir Bianco Júnior, da Informação) etc., passando até a compor
que já trabalhava desenvolvendo soluções o conselho organizacional de alguns desses
grupos.
para o segmento industrial.
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parcerias com instituições de ensino. Além da
necessidade de motivação da equipe, não havia
conhecimento ou meios formais de colher
ideias dos colaboradores para que eles fossem
beneficiados com algum tipo de incentivo que
pudesse melhorar o desempenho geral.

• Na documentação de procedimentos - A
ITSoftin passou a documentar e mapear
os principais processos dos diversos
departamentos,
publicando-os
no
comunicador interno, o que possibilitou o
fácil acesso aos diversos setores da empresa.

No marketing e endomarketing, o processo
do marketing ainda era muito “caseiro”. Não existia
nenhum tipo de consultoria nesse aspecto. No
marketing externo, até eram feitas algumas ações,
mas o marketing interno era desconhecido.

• Nos treinamentos - Passamos a dar mais
atenção ao processo de reciclagem de
conhecimento e prática dos colaboradores,
efetuando treinamentos periódicos sobre
os procedimentos da empresa e suas
soluções.

A documentação dos processos não estava
centralizada: o mesmo procedimento poderia
estar descrito em locais diferentes com acessos
limitados a colaboradores distintos.

• No padrão de qualidade ITSoftin - Dentro
deste planejamento foi sugerida a
implantação de um padrão de qualidade.
Esse processo teve início com campanhas
internas, nas quais os procedimentos de
atendimento/qualidade foram reavaliados.
A partir disso, as reuniões periódicas de
brainstorm propiciaram um ambiente no
qual os colaboradores passaram a abordar
temas referentes à qualidade dos processos.
Isso resultou em uma inovação para a
empresa na maneira de atender ao cliente,
minimizando o tempo de atendimento e
solução de suas solicitações.

Diante dessas demandas, o convencimento
para nossa empresa participar do Programa
ALI não foi difícil, pois fomos contatados por
um consultor do Sebrae/PR com um discurso
bem convincente sobre a proposta de valor do
projeto, e tudo isso gratuitamente. Era o que
a nossa empresa precisava, a oportunidade de
organização e métodos para um crescimento
em diversas áreas da empresa.
Os benefícios do Programa ALI para nossa
empresa impactaram em vários assuntos
estratégicos:

• No 5S e campanhas de reciclagem Também foi elaborado um programa
baseado nos princípios conhecidos como
5S, que resultou na melhor organização
de materiais e documentações (tanto
físicos, quanto digitais), incluindo na
aplicação rotinas de separação para coleta
e reciclagem de lixo.

• No brainstorm - A equipe ITSoftin passou
a se reunir periodicamente em brainstorm,
quando os colaboradores expõem suas
ideias sobre diversos assuntos referentes ao
dia a dia da empresa.
• Na criação de canal para sugestão de
clientes - Mesmo sendo aberta a sugestões,
a empresa não tinha nenhum canal formal
para “sugestão de clientes”. Hoje, a ITSoftin
conta um espaço oficial onde os clientes
podem expor ideias e sugestões sobre a
empresa e as soluções oferecidas.

• No aumento da rede de atendimento e
vendas - A ITSoftin já contava com alguns
“franqueados” em algumas regiões do
Brasil. Eles passaram a ser indicados como
agentes autorizados, direcionando o foco
de suas ações para a busca de novos
20

clientes. Além dos agentes anteriormente
existentes, novas parcerias foram firmadas
e novos agentes passaram a integrar a rede.

foi reformulada para atender todos os
departamentos. Baseada na produtividade
dos colaboradores por meio das tarefas
executadas, criamos um comprometimento
efetivo dos responsáveis pela qualidade e
execução.

• No plano para superação de expectativas
do cliente - Separação da equipe de suporte
técnico e equipe de acompanhamento
a atendimento ao cliente. Foi feito
investimento na contratação e treinamento
de mais colaboradores para o setor da
controladoria. Com isso, criou-se um
acompanhamento de perto do cliente,
buscando satisfação e fidelização. Isso
também acabou por liberar mais tempo
para os analistas de suporte focarem na
resolução das solicitações dos clientes.

• Por meio de uma parceria firmada com a
Universidade Positivo, subsidiamos uma
parte da mensalidade de cada colaborador
do início ao final do curso.
• Financiamos parte da mensalidade do
curso de inglês oferecido aos funcionários
pela escola de idiomas Fly Institute. O curso
passou a ser ministrado na própria empresa.
Isso possibilitou um horário flexível àqueles
que de outra maneira não teriam tempo
hábil para aprimorar essa segunda língua.

• Na qualidade de software - Foram realizados
investimentos em capacitação para criar um
departamento de testes de software. Com
esse novo departamento, criou-se uma rotina
criteriosa de testes, o que contribuiu para uma
melhor entrega das alterações do sistema.

• Como forma de incentivo aos colaboradores
para atingirem objetivos, foi criado o Clube
de Benefícios. Por meio dele, a equipe é
incentivada a apresentar novas ideias, tendo
iniciativas em projetos sociais/sustentáveis,
indicando novos clientes, etc. Os pontos
acumulados são trocados por prêmios, tais
como viagens, jantares, passeios, dia de
folga, entre outros.

Algumas inovações interessantes surgiram
a partir dessa evolução da empresa:
• Intensificamos a participação em ações
de cunho social, agora envolvendo todos
os nossos colaboradores. Durante o
ano são realizadas diversas ações, como
separação de lixo para reciclagem; doação
de brinquedos, ovos de Páscoa, alimentos,
roupas para instituições como a Casa de
Acolhida Mão Solidária, Casa de Acolhida
São José; participação no projeto “Mãos
que Ajudam” como doações de alimentos;
doação de sangue; reformas de escola etc.
E também campanhas anuais com o grupo
Amigos de Guaraqueçaba, sendo esta
realizada em parceria com um dos clientes
(Trilha Eurocar).

• Prêmios Frequência – criado para
incentivar os colaboradores a cumprirem
adequadamente sua jornada de trabalho,
no qual os dois colaboradores que tiverem
a melhor frequência recebem um bônus
financeiro. Entre esses dois colaboradores
o que se destacar em suas atividades será
o funcionário destaque do mês, o que
acarretará em um bônus adicional.
• Prêmio Produtividade – criado para
o departamento de atendimento e
desenvolvimento mediante o desempenho
na execução das tarefas. Ao atingir os objetivos
o colaborador recebe um bônus financeiro.

• A
política
de
comissões,
antes
direcionada somente ao setor comercial,
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• Ginástica laboral – foi contratado um
profissional da área para dar palestras
sobre a prática, benefícios, como fazer.
Em seguida, foi criada a rotina matinal
da ginástica a fim de evitar lesões físicas,
melhorar o bem-estar e aproximação dos
diversos departamentos da empresa.
Um desafio neste período de grandes
mudanças foi a perda de colaboradores que
estavam participando das ações. Isso foi um
dos fatos negativos do processo, mas é algo
previsto. Porém, um fato positivo é que criamos
um comitê de gestão para planejamento
dos processos que envolviam o Projeto ALI,
resultando nas inúmeras inovações: clube de
benefícios, implantação do 5S, ginástica laboral,
implantação do plano de cargos e salários,
mudanças em quase todos os procedimentos
da empresa e a criação da Infinitus Solutions,
spinoff para desenvolvimento de aplicativos.
Nessa caminhada, aconteceram muitas
histórias interessantes, que vale a pena contar.
Numa das primeiras reuniões, o Ângelo, o ALI,
e eu começamos a pesquisar sobre processos
e assuntos pouco ou nada conhecidos ainda
pelos participantes da reunião e aparentemente
esses assuntos ficaram sem respostas certas.
Na reunião seguinte, o diretor Eduardo e o
Bruno, auxiliar do RH, estavam aguardando o

agente chegar. Pouco antes de sua chegada o
Eduardo se “retirou” para falar com os pedreiros
que estavam reformando o espaço que seria a
nova sede da ITSoftin. “Fugiu”, pensou o Bruno.
Quando ele se deu conta de que teria que fazer
a reunião sozinho com o Ângelo começou
a ficar muito apreensivo e ansioso, pois se o
encontro seguisse a mesma linha de raciocínio
da reunião anterior provavelmente não saberia
o que falar com o agente do Sebrae. A situação
ficou preocupante quando a reunião estava
começando. “E agora?”, era o que se passava
em sua mente. Ficou muito grato quando viu
o sócio da empresa, o Júnior, entrando pela
porta “Ufa! Que bom!”. Numa das primeiras
perguntas feitas pelo Ângelo o Júnior coçou a
cabeça e pensou: “E agora?”.
Na nossa empresa, todos os colaboradores
compraram a causa, mas tivemos alguns líderes
encabeçando o projeto: Larissa Osadzuck
dos Santos e Bruno Augusto de Oliveira, e na
criação/edição do case de sucesso juntamente
com o Ângelo (ALI): Hemilly Jéssica Bredon
Bezerra.
Por fim, o aumento e distribuição de receita
na cadeia, geração de empregos, melhoria na
capacitação dos empresários, fortalecimento
da rede APL em Curitiba e Região são os grandes
ganhos estratégicos de nossa empresa.
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EDUARDO SILVA AGUIAR, formação em
Administração e Gestão Comercial
JANDIR BIANCO JUNIOR, pós-graduado em
Gestão & Liderança
A Empresa ITSOFTIN TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA. está situada na cidade
de Curitiba, no Paraná, e seu negócio consiste
no desenvolvimento de sistema de gestão e
aplicativos móveis.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não adianta apenas receber a consultoria do projeto, é necessário fazer a lição
de casa para que os resultados apareçam. Envolver todos os colaboradores,
fazer campanhas internas de divulgação, ouvir as sugestões e críticas de todos,
melhorar o networking e trabalhar muito. Seguindo esses passos, não tem como
dar errado.
Eduardo Silva Aguiar
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CERVEJARIA WENSKY
“TO JEST PIWO (isto é cerveja), dizia a minha
avó polonesa”

24

Do sonho ao resultado

Iniciamos a Cervejaria Wensky em abril Wensky, a única cervejaria do município e uma
de 2009, em Araucária, município da Região das mais de 200 microcervejarias que atuam
Metropolitana de Curitiba. Desde criança de modo regular no Brasil.
acompanhava meus pais na fabricação
E aí que começa o grande desafio, que era:
de cervejas artesanais. Limitava-me a dar como expandir o negócio? Como ultrapassar
continuidade a uma tradição herdada dos as fronteiras da Região Metropolitana e
meus avós, para consumo que se restringia à da capital Curitiba? De que modo obter
nossa família ou em festividades típicas dos visibilidade e competitividade em outros
descendentes de poloneses, como a minha
terrenos, “nacionalizando” sua
família.
“O Programa ALI
abrangência no mercado?
Mas o encanto pela permitiu que tivéssemos
Nos
primeiros
anos,
produção
manual,
passamos
pelas
mesmas
com a mistura de um novo olhar sobre a dificuldades
que
todos
ingredientes
em cervejaria, uma nova os
outros
empresários
panelas não industriais,
roupagem nos nossos do ramo quando abriram
nos
motivou
a
suas empresas: a atividade
estudar o processo de produtos, bem como a relativamente
nova
(o
fabricação com mais
exposição deles”
consumo
de
cervejas
profundidade. Em 2008
artesanais não havia passado
fui à Europa, onde conheci diversas cervejarias. pelo “boom”), mercado totalmente novo a ser
Na volta, nos preparamos para iniciar o negócio explorado - e mal conhecido. Desconhecíamos
em pequena escala industrial, com um bar fornecedores de equipamentos e matériasanexo que auxiliasse na comercialização de -primas, por exemplo, tendo que “garimpar o
seis estilos de cervejas e chopes.
mercado”. Questões básicas e significativas:
Nesta época eu tinha ideia, desejo e paixão;
mas faltavam ainda muitas informações sobre
o segmento e sobre o produto. Iniciamos com
capacidade produtiva de 1.500 litros por mês.
Em 2012, havia 43 indústrias transformadoras
de alimentos, bebidas em geral e álcool etílico
em Araucária, entre as quais a nossa empresa,

Onde colocar o produto? Quem iria comprar?
Todas essas perguntas faziam parte do início
da constituição do nosso negócio.
Quando uma agente local de inovação
telefonou e se identificou para oferecer um
Programa do Sebrae sobre inovação em
diversas áreas, inclusive cervejarias, e disse que
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gostaria de agendar uma visita para conversar
a respeito, fiquei receoso. É difícil acreditar em
um programa que não conhecemos, ainda
mais gratuito. Não acreditava que pudesse ser
tão bom. Depois de uma boa conversa, aceitei
e fizemos a adesão. É um Programa gratuito
e com certeza foi uma grande oportunidade
para a nossa empresa.
O nome do Sebrae tem credibilidade e tudo
que o Sebrae faz é bom e ajuda as empresas, os
profissionais são competentes e ainda o custo
baixo das soluções que o Sebrae oferece, atrai.
A maior lição aprendida é que sem persistência
não se atinge o sucesso. Além da persistência, é
preciso ter um produto com qualidade, senão
a empresa não sobrevive num mercado tão
concorrido. O mercado mudou muito entre
2012/2014 e o padrão de qualidade é um dos
fatores mais importantes para manter a empresa.
O consumidor está cada vez mais exigente e o
produto precisa atender essa exigência. O Brasil
é um país muito explorado pelos outros países e
as empresas precisam competir com qualidade,
senão não há como sobreviver.
O Programa ALI veio nos ajudar a inovar em
várias áreas da empresa, atendendo as nossas
demandas, principalmente dando uma nova
roupagem aos nossos produtos:
Com relação à Marca - atualizamos o site,
criamos fanpage no Facebook e fizemos o
registro da marca.
Com relação à Gestão - implantamos
software administrativo-financeiro.
Na Produção - Revimos o processo.
Buscamos no mercado consultoria ou novas
tecnologias para aumentar a eficiência,
diminuir o ciclo de produção e reduzir custos.
Fizemos a ampliação com aquisição de
tanques - aumentando a produção em mais

de 4 mil litros e com envase mais ágil que o
anterior.
Em um dos encontros com a agente Ana
surgiu a ideia de lançar alguns produtos. E
pela proposição do Programa ALI, busquei o
Sebraetec para trabalhar o design dos novos
produtos, criar novos rótulos e redesenhar os
rótulos antigos, além de atualizar o site. Essa
ação (trabalho de design e lançamento da linha
Folclore), somada à parceria com distribuidor,
duplicou o faturamento. Além disso, outras ações
de inovação ocorreram paralelamente, como:
• Terceirização para bares/bandas (cerveja
com marca do bar/banda);
• Parceria com distribuidor;
• Participação em eventos;
• Participação de concursos
ganhamos medalhas);

(inclusive

• Mídia espontânea, com reportagem exibida
na TV;
O Programa ALI permitiu que tivéssemos
um novo olhar sobre a cervejaria, uma nova
roupagem nos nossos produtos, bem como a
exposição deles.
Toda a etapa de implementação das
melhorias com o atendimento do Programa
ALI foi algo muito bom.
Após o Programa ALI, ganhamos com uma
boa divulgação da empresa, ganhamos alguns
prêmios e reportagens de programas de TV,
aumentando a visibilidade da empresa e o
trabalho de design de rótulos foi destacado
na Revista Soluções, publicação do Sebrae/
PR. Além do reconhecimento da empresa na
cidade de Araucária.
Com certeza, o Sebrae e o Programa
Agentes Locais de Inovação foram grandes
parceiros desse sucesso!
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LUCIANO WENGERZINSKI, sócio-proprietário da
empresa Wensky Beer Microcervejaria, situada
na cidade de Araucária, no Paraná.
Ramo do negócio – Fabricação de cervejas e
chopes artesanais.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

O Sebrae é uma instituição muito competente e tem muitas soluções interessantes
e necessárias para as micro e pequenas empresas.

•

Explorem mais os programas que o Sebrae oferece. São muito bons e funcionam
mesmo.
Luciano Wengerzinski
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FAL METALÚRGICA
“Inovar deve sempre fazer parte da visão de
gestão de uma empresa”

28

Do sonho ao resultado

Em 2009, nasceu a Fal Metalúrgica,
constituída por uma família que se dedica ao
que faz para atender sempre com qualidade.
A qualidade dos nossos produtos nos levou a
atender várias empresas da indústria moveleira.

A empresa foi beneficiada de várias formas.
Orientados pelo ALI, aplicamos a metodologia
do 5S. Isso nos trouxe benefícios grandiosos,
pois
ganhamos
espaço,
organização,
limpeza, tempo, nosso desperdício diminuiu,
conseguimos controlar o estoque, a produção.
Foram várias inovações, mas a mais significativa
foi o 5S, que trouxe muitos benefícios e
impactou em tudo na empresa.

O desenvolvimento da Fal Metalúrgica
acontece no dia a dia, com a participação de
seus colaboradores. Essa sintonia impulsiona
o crescimento da empresa. Produzir
mecanismos na área
O resultado final foi
da metalurgia com
“O desenvolvimento maravilhoso, porém, no
tecnologia e arte é uma
meio do caminho, tivemos
da
Fal
Metalúrgica
responsabilidade com
um pouco de dificuldade
acontece
no
dia
a
dia,
a qual pretendemos
em poder contar com a
surpreender a quem com a participação de participação de todos os
adquira
nossos
colaboradores. Foi desafiador
seus
colaboradores.”
produtos. Essa é a
convencê-los
sobre
os
nossa missão!
benefícios das ações que
Antes de participarmos do Programa ALI, precisavam ser feitas. Conseguimos com
a nossa empresa estava mal estruturada, reuniões para motivar e incentivar a todos.
com problemas na organização de materiais,
no controle de estoque, no desperdício dos
materiais e na falta de um modelo de negócio.
Quando o ALI veio na empresa, nós
aceitamos rapidamente participar do Programa,
pois sabíamos que a empresa precisava muito
melhorar e inovar nos processos da gestão.
Aderimos ao Programa e participamos de
todas as atividades propostas.
Queríamos inovar, melhorar, fazer o possível
para ganhar mais tempo e dinheiro.

Nos dedicamos com muito afinco do início
ao fim. Participamos de reuniões, aceitamos
todas as ações indicadas, palestras e cursos que
foram realizados, sempre com muita dedicação
e pró-atividade, para que tudo pudesse ficar
melhor.
Foram atendidas outras empresas na cidade
de Arapongas e tenho a certeza de que todas
tiveram um impacto positivo. Porque tanto na
área do metal-mecânico como em outras áreas,
o Programa estava sempre com algumas ações
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mobilizando os empresários com palestras,
cursos etc.
Para transformar uma empresa em inovadora
temos mesmo que nos informar sobre tudo,
sobre todas as áreas que uma empresa tem,
desde a recepção até a produção no geral,
e para isso precisamos de ajuda de pessoas
qualificadas, bem informadas e dispostas a nos
ajudar. Tudo isso eu encontrei na equipe do
Sebrae.
Logo que iniciamos a empresa juntamos
os conhecimentos. Eu já trabalhava com o

financeiro de uma entidade, o André tinha o
conhecimento na área de metalurgia e meu
pai, muita experiência de vida e força de
vontade. Achamos que não precisávamos de
mais nada, mas o tempo nos mostrou que
sempre temos que inovar, buscar informações,
qualificações e muito mais. Tudo isso o Sebrae
tem nos oferecido e nos ajudado em todos os
sentidos. Fora as amizades que conquistamos,
que até hoje nos trazem dicas e informações.
Eu sempre digo que inovar deve fazer parte da
visão de gestão de uma empresa, é isso que nos
dá força para querer enxergar sempre adiante.
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LUIZ PEDRO PEGORER, com primeiro grau
incompleto, ANDRÉ LUIS PEGORER, 1º grau
incompleto e ANGELITA PEGORER FRACHETA, 2º
grau completo, são empresários da Fal Metalúrgica,
uma empresa situada na cidade de Arapongas, no
Paraná.
Tipo de negócio: Segmento Metal-Mecânico.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Empresariar nunca foi fácil, mas com a ajuda do Sebrae, isso é possível.
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JOANA BOLOS
“O ALI era o meu outro olho na empresa”

32

Do sonho ao resultado

Quando me mudei para Campo Mourão, a Camila. Já no primeiro contato, aderi ao
não conseguia trabalhar, pois tinha dois filhos Programa e começamos a trabalhar. Lembropequenos. Meu marido trabalhava, com salário me muito bem que naquele momento eu
limitado, e eu me sentia inútil e depressiva em dizia: “Quero muito inovar! Eu já sei que é
casa. Foi neste momento que a minha irmã, viável construir uma nova cozinha e abrir
também desempregada, me pediu para fazer minha loja, mas não consigo. Meu banco já
umas quiches e tortinhas, que eu sabia fazer liberou o financiamento para isso, mas o que
muito bem, para vender. No dia seguinte, fiz me falta é a coragem para colocar tudo em
mais um pouco e ela saiu e vendeu tudo. Até prática”. E essa coragem veio do apoio técnico
que um dia ela decidiu
e motivação da agente
“Meu
banco
já
liberou
o
ir embora da cidade e, a
Camila. Daí em diante as
partir daquela decisão, financiamento para isso, coisas aconteceram em uma
eu mesma teria que mas o que me falta é a velocidade surpreendente.
fazer e vender. Às vezes,
Em um mês, uma terceira
coragem
para
colocar
tinha com quem deixar
cozinha foi construída no
os filhos, outras não.
tudo em prática.”
quintal da minha casa. O
Então eu os levava
espaço era maior e permitia
comigo. As encomendas foram aparecendo e uma organização melhor.
a minha clientela aumentando.
Indicada pela ALI, comecei a participar
No início de 2013, um grande amigo da consultoria especializada em marketing
meu, o Sr. Ailton Souza, dono de uma rede oferecida pelo Sebrae, que contribuiu para
de lojas de informática, contou que estava a definição do lugar onde seria instalada a
participando de um programa gratuito do minha loja. O imóvel escolhido ficava próximo
Sebrae, chamado Agentes Locais de Inovação de dois colégios e uma faculdade, portanto,
- ALI. Ele estava muito satisfeito com o trabalho o movimento naquela parte da cidade era
e o recomendou para mim. Fiquei empolgada, grande. Após algumas melhorias no local, abri
quis saber como poderia receber esse tipo de a minha primeira loja, em maio de 2013. Essa
atendimento e pedi ao Souza que passasse o conquista teve um significado muito especial,
contato do agente de inovação dele.
era um sonho realizado! Nessa mesma época,
Como o agente que atendia o Sr. Souza meu marido saiu do seu emprego e veio
atuava apenas no setor de comércio varejista, trabalhar na Joana Bolos e tivemos que nos
ele intermediou meu contato com outra ALI, adaptar. Mais um desafio que vencemos.
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A agente Camila fez um grande trabalho
em nossa empresa. Foi muito importante, pois
eu não sabia como administrar, como procurar
clientes, como preencher planilhas e todas as
outras coisas da gestão de uma empresa.
Na hora do cansaço, a Camila estava sempre
me apoiando, incentivando e mostrando o
quanto eu já tinha progredido e avançado nas
melhorias.
Já fiz outros cursos, consegui organizar
melhor toda a minha empresa, graças ao
Programa ALI, que foi de extrema importância
para eu não desistir e, ao contrário, progredir
no meu negócio.

O motivo de aderir ao Programa ALI é que
eu queria vencer e inovar nos meus produtos e
na minha empresa.
O ALI era o meu outro olho na empresa.
Foram muitos os benefícios que o Programa
nos trouxe, mas hoje, olhando as dificuldades
pelas quais passamos, acredito que o maior
de todos foi o fato de a Camila não me deixar
desistir. Isso me fez ter sucesso.
Mesmo sendo tão bom, às vezes era ruim
saber que uma terceira pessoa poderia ver
aquilo que eu não queria ver. Mas a agente
local de inovação estava sempre mostrando,
cobrando e assim não eu tinha desculpas,
tinha que fazer. O ruim é bom, porque você faz,
inova e, claro, cresce.
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JOANA STACHIN, formada em Pedagogia,
proprietária da empresa Joana Bolos, situada na
cidade de Campo Mourão, no Paraná.
Tipo do Negócio – Confeitaria e panificação.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Solicite ao Sebrae para ser atendido pelo Programa ALI. Mas, sem desculpas, e
faça bem feito, porque aí não tem como dar errado. É bom inovar sempre.
Joana Stachin
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LABORE SAÚDE
OCUPACIONAL
“O principal resultado que atingimos
com o trabalho do programa ALI foi o
aumento do faturamento”
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Do sonho ao resultado

Durante a faculdade, sempre tive um
Durante algum tempo crescemos, porém
objetivo claro: depois de formado, queria ter havia dificuldades na gestão da empresa.
meu próprio negócio. Meu pai, o juiz de Direito
Buscando soluções junto ao Sebrae, para
José Laurindo, foi meu primeiro sócio, na Ergo assessorar nossa empresa, fiquei sabendo do
Fisio, aberta em 2006. A empresa prestava Programa ALI e me interessei. Agendamos
serviços de fisioterapia, ginástica laboral e com o agente local de inovação na Labore e já
ergonomia. Durante os quatro primeiros anos, aderimos para começar o diagnóstico.
trabalhamos muito para o negócio crescer,
Aderimos ao Programa ALI com um
enfrentamos dificuldades com crescimento e
na captação de clientes, mas sempre buscando profissional e em seguida foi repassado para a
ALI Caroline dar continuidade
conhecimento, cursos
e capacitações para “O principal resultado no atendimento à empresa. O
ALI já havia começado
melhorar a gestão.
que atingimos com Projeto
e foi dada continuidade a todas
Em 2010, meu pai o trabalho realizado as ações, conforme o previsto
saiu da sociedade para
no diagnóstico inicial. O que
da participação
realizar outras atividades
nos chamou atenção para
no Programa ALI
e convidei o médico
participar do Programa ALI foi
Leandro
Coneglian
foi o aumento do
o fato de querermos buscar
para
compor
uma
formas de inovar na nossa
faturamento.”
nova sociedade. Nascia
empresa e acreditávamos que
a Labore – Saúde
tendo apoio e orientação do Sebrae poderíamos
Ocupacional. Reestruturamos e expandimos diminuir nossas dificuldades com a gestão.
a empresa, analisamos e adequamos suas
O principal resultado que atingimos com o
atividades e processos. Observamos que a
empresa estava crescendo e se estruturando trabalho realizado da participação no Programa
conforme as demandas do mercado e dos ALI foi o aumento do faturamento. Esse resultado
clientes. Com o resultado dessas análises foi alcançado após vencermos o o MPE Brasil –
determinamos, como objetivo, ser a maior Prêmio de Competitividade das Micro e Pequenas
e melhor empresa de saúde ocupacional Empresas. Fizemos uma grande divulgação do
de região. E com essa definição iniciamos as prêmio, o que aumentou significativamente
o número de clientes e, respectivamente, o
estratégias para alcançá-lo.
faturamento.
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A empresa criou várias ações inovadoras:
jornal interno, manual para os clientes,
compartilhamento de informações, passou a
fazer reuniões de apresentação de resultados
e estabelecer metas para os setores e várias
outras ações.
Um desafio foi quando, na medida que
a empresa implantava as ações, alguns
colaboradores não aceitavam as mudanças,
e havia uma rotatividade meio alta. Isso
atrapalhou um pouco, pois era necessário
integrar os novos funcionários primeiro para

depois começar a desenvolver e apresentar
resultados para a empresa, o que tornava o
processo mais lento.
Todo o nosso movimento em virtude
do Programa ALI gerou um impacto muito
interessante nos concorrentes, que passaram
a diminuir os valores para ganhar clientes,
pois muitos estavam migrando para a Labore.
Percebemos que mesmo com valores maiores, o
nosso crescimento continuava, demonstrando
confiança na qualidade do nosso atendimento.
Isso é o resultado da Inovação.
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GEORGE LUIZ COELHO, formado em
fisioterapia, sócio-proprietário da LABORE SAÚDE
OCUPACIONAL, situada em Maringá, no Paraná
Tipo de Negócio – Empresa de saúde ocupacional.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Para conseguir inovar é necessário ter uma boa gestão, e humildade para
reconhecer quando se precisa de ajuda.
George Coelho
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JUNT. US
“O programa ALI abriu portas
para novas parcerias”

40

Do sonho ao resultado

Depois de 10 anos como advogada,
comecei a vislumbrar algo diferente para
trabalhar no mercado de Londrina. De início
pesquisei e estudei tudo sobre a nova proposta,
visitei mais de 20 espaços em todo o País,
entendendo como funcionava e somando as
ideias mais interessantes para abrir esse novo
negócio inovador até na proposta.

O negócio começou com um grupo
no Facebook perguntando se as pessoas
gostariam de trabalhar em um lugar com outras
pessoas e profissionais de diferentes áreas. A
resposta veio muito rápida: em menos de um
mês, 80 pessoas se mostraram interessadas e
a divulgação foi totalmente espontânea. Esses
fatores foram de fundamental importância
para que eu começasse a pensar então em
como estruturar o negócio.

Junt.us é uma empresa de “coworking”,
nasceu há pouco mais de 2 anos, atuamos como
Em março de 2012
escritório virtual, “startup” e
“Acredito que as
comecei
a pesquisar os
“networking”. É um espaço
pessoas podem
locais em potencial, fiz um
colaborativo, no qual
diversas pessoas criam,
ganhar quando se estudo minucioso de valores,
espaços e principalmente de
aprendem, crescem e
unem em uma rica ambiente, pois o propósito
trabalham juntas. A
Junt.us é uma empresa troca de experiências” era a construção de um
local que proporcionasse a
que acredita no valor
da colaboração e tem como premissas o troca entre as pessoas, troca de habilidades,
de ideias, valores, experiências, a vivência
empreendedorismo e a inovação.
empreendedora de se mover, fazer, e ser
Por ser uma empresa nova e com uma criativo. Para isso, a participação das pessoas
proposta totalmente diferente para Londrina, foi muito significativa.
decidi buscar e conhecer a fundo esse novo
Por se tratar de um negócio que previa
conceito, fazendo várias pesquisas sobre o
muitos riscos, decidi fazer uma parceria com
negócio.
uma empresa de Curitiba, com a qual havia
Acredito que as pessoas podem ganhar se identificado com o modo de trabalhar.
quando se unem em uma rica troca de Nascia assim inicialmente a Aldeia Londrina.
experiências, me encantava cada vez mais Foram dois meses de teste, com pessoas já
com o conceito de um negócio e focava nesse trabalhando no local, dando opiniões diferentes
trabalho como um ideal, só restava saber se essa e visões específicas. Assim se construiu a nova
proposta tão nova seria aceita em Londrina.
identidade da empresa.
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A inauguração foi em agosto de 2012, com
o propósito de que o negócio se tornasse
gerador de renda. A receptividade foi muito
boa, muitas empresas se interessavam pelo
novo conceito e buscavam entender melhor
como tudo funcionava, assim foram surgindo
grandes parcerias produtivas para a empresa.
Hoje a empresa participa de vários projetos,
tem grande representatividade, muitas
parcerias, e é considerada o maior coworking
do Brasil, com 1 mil m2 e mais de 60 pessoas em
uma rede que compartilha o local, negócios,
histórias e experiências.
A empresa, mesmo ligada à inovação, tinha
como maior desafio tornar-se referência no
segmento. Alguns ajustes na gestão, ações
voltadas ao marketing, relacionamento com
clientes e sustentabilidade foram trabalhados
para que a cultura inovadora se tornasse
presente no cotidiano da empresa.
Como a empresa se encontrava em um
momento de transição, vi a oportunidade de
agregar valor no empreendimento e trabalhar
ações para o crescimento do negócio.
Sinto-me um pouco visionária e busco
constantemente novos desafios para o meu

negócio. Por isso, participei de um evento
sobre a divulgação do Programa ALI e já
me identifiquei com o propósito e a ideia, o
próximo passo foi a reunião de formalização
para acertar os detalhes de como seria feito
o trabalho pelo agente local de inovação.
E o trabalho foi muito bom e os resultados
excelentes.
Um grande benefício gerado para a empresa
foi a apoio do Sebrae com o Programa ALI em
diversas ações, além de abrir portas para novas
parcerias.
Como garantia de espaço no mercado,
a Junt.Us precisava ser identificada por sua
identidade própria, para isso o registro de
marca foi a principal ação para a empresa obter
um diferencial competitivo (inovação). Por meio
do Programa Sebraetec, consegui inserir no
processo de registro de marca como Junt.Us
Espaço Colaborativo, anteriormente Aldeia
Londrina.
O tempo atual é de transformação, viemos
de uma época de replicar modelos para uma
época de criatividade, de inovação, e vimos o
potencial que o ser humano tem de ser criativo.
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ALEXANDRA DE PAULA Y. SANTOS, advogada
e proprietária da empresa Junt Us Colaborativo,
situada em Londrina, no Paraná.
Tipo de Negócio – Escritório virtual colaborativo.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Seja criativo no seu próprio negócio e os resultados serão certos.
Alexandra de Paula Y. Santos
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CENTRO MÉDICO
VERA CRUZ
“O programa ALI trouxe padrões de
gerenciamento e o resultado impactou no
aumento de clientes”
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Do sonho ao resultado

O Centro Médico Vera Cruz é uma empresa
familiar, com mais de 25 anos de fundação.
Contamos com um competente sistema de
atendimento médico e serviços de diagnósticos
integrados. Nas instalações do Centro Médico
Vera Cruz anteriormente funcionava um
hospital que pertencia à nossa família Barros,
tradicionalmente composta por médicos.

artesanal, sem processos muito padronizados
e metodologias que permitissem otimizar
mais as rotinas e tornar os dados mais visíveis.
Essa era a realidade antes da participação da
nossa empresa no Programa ALI e já havíamos
identificado a necessidade de implantar
padrões de gerenciamento. A apresentação
do Programa ALI veio bastante a calhar com
a necessidade de fazer um planejamento
gerencial, sendo o ALI bem-vindo na empresa.

A visão da nossa diretoria é que devemos
conhecer a realidade da empresa e a realidade
do setor de saúde,
Sentíamos a necessidade
acompanhar
outros
de
padronizar
nossos
“A visão da nossa
mercados, participar de
processos e estabelecer
diretoria
é
que
congressos e eventos
metodologias administrativas
devemos
conhecer
a
do setor e entender a
que nos permitissem visualizar
importância do nosso realidade da empresa de forma mais concreta o
envolvimento e de toda
nosso desempenho, nossos
nossa equipe com o e a realidade do setor resultados e melhorar o
progresso da empresa.
relacionamento com nossos
de saúde”
Imaginar
como
a
clientes.
empresa poderia estar no futuro. Consideramos
Com a chegada do Programa ALI e a
que o envolvimento da equipe nos processos implantação de inovações, o Centro Médico
de inovação é essencial.
Vera Cruz deu um grande passo na gestão de
Também observamos a importância de
ter uma gestão mais eficaz, optamos por uma
gerência especializada e colaboradores mais
qualificados e investimos significativamente
na qualificação e preparação da nossa equipe
de trabalho.
O Centro Médico Vera Cruz tinha uma
gestão financeira e administrativa mais

qualidade. Conseguimos, por meio de ações
estratégicas, planejar melhorias para o nosso
negócio e preparar a empresa para cenários
futuros.
Pela necessidade de preparar os
colaboradores para o processo de inovação,
foi implantada uma pesquisa de satisfação
com a equipe, para analisar a atual posição
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com relação à empresa, ao trabalho executado
e ao ambiente de trabalho. A partir dos
resultados da pesquisa, passamos a treinar
nossos colaboradores, ofertando a eles cursos
e palestras que os capacitassem para as suas
funções, agregando mais conhecimento
relacionado às novas oportunidades de
negócio da empresa e tornando, assim, a
equipe mais motivada.
Com a implantação de práticas de inovação
do Programa ALI reorganizamos a estrutura,
criamos estratégias para ouvir a equipe interna,
implantamos reuniões e treinamentos e sempre
propiciamos atividades diferentes na empresa
para desenvolver a criatividade de todos os
colaboradores. Comprovamos o alto nível de
satisfação pela pesquisa de treinamentos que
aplicamos sempre após a realização de cada
capacitação.
Foram reorganizadas as atividades e
funções dentro da empresa, os processos
regulamentados com a elaboração de um
manual do colaborador, procedimentos de
qualidade, fluxo dos processos, organograma
e fluxograma. Com todas essas melhorias na
gestão, a capacitação e a motivação da equipe
eram uma parte muito importante.
Para promover o acompanhamento da
inovação entre toda a equipe, sistematizamos
um cronograma de reuniões, para que os
colaboradores pudessem acompanhar e
dar sugestões no processo de inovação. Eles
passaram a ter acesso também às informações
administrativas da empresa e, a partir desse
momento, foi possível que contribuíssem com
novas ideias, em especial de melhorias para o
setor de atuação de cada colaborador.
O ambiente dos colaboradores também foi
desenvolvido para que existisse maior facilidade
na comunicação da equipe, sem descuidar da

privacidade. A sala de reuniões foi reorganizada,
foi inserido um mural que contém diversas
informações para conhecimento da equipe.
O espaço de descanso dos colaboradores
também foi reorganizado.
Foi criada uma sala da gerência, onde
tanto os colaboradores quanto os profissionais
podem conversar com a administração sobre o
andamento dos trabalhos e funcionamento da
empresa de forma mais privativa.
Após as melhorias implantadas, os
colaboradores manifestaram estar mais
integrados à empresa, o que se refletiu
automaticamente nos clientes e empresas
do setor, sendo considerada uma empresa
modelo para se trabalhar.
Com a equipe preparada para a inovação,
a nossa empresa pôde reestruturar o plano
de ação e buscar novas oportunidades de
melhoria, em especial para os negócios.
As
ferramentas
implantadas
para
desenvolver a organização do trabalho da
equipe para a inovação foram: manual do
colaborador, procedimento da qualidade,
fluxo de processos, organograma, fluxograma,
cronograma de reuniões, cronograma de
treinamentos, pesquisa de satisfação, pesquisa
para avaliação de colaborador, plano de
ação e indicadores de desempenho, que são
ferramentas de gestão de qualidade.
Nesse trabalho desenvolvido com o
Programa ALI, destacamos que promovendo
a inovação na empresa por consequência
promovemos a qualidade dos nossos serviços.
Entendemos que como todo processo
inovador, inicialmente há uma resistência por
parte das pessoas envolvidas, que forçosamente
precisam sair de sua zona de conforto e testar
suas limitações. Essa foi uma barreira enfrentada
durante todo o processo de implementação
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das inovações, precisamos vencer com esforço
e paciência, continuamente.
Todas as ações de inovação foram
implantadas na nossa empresa com o grande
apoio de toda a nossa diretoria e da ALI Flávia,
além dos colaboradores. Cada um fez uma
parte importante. E vale ressaltar alguns nomes:
o meu, Jaime Barros Silva Júnior, como diretor,
organizador e idealizador do processo de
inovação; a gerente administrativa executora
do processo, Luciana de C. M. Puentes da
Rocha; e os colaboradores que contribuíram
com o processo de inovação do Centro Médico
Vera Cruz, Daiane Camila dos Reis, Dayane Fritz,

Flávia Cristina Matias, Franciele de Oliveira
Souza, Isabella Caroline de Lima, Luzia de
Fatima da Silva, Luzia Castorina, Mayara Camila
da Silva Fogaço, Rosângela Vortzchetz Brito
Dias e Valeria Mazeto da Costa Silva.
Em virtude de ter nos tornado mais
conhecido com a ajuda de mídias impressas,
redes sociais, divulgação entre profissionais de
saúde da região e pelo melhor marketing, o“boca
a boca”, ampliamos significativamente a gama
de pacientes no município e Vale do Ivaí. Esse
é um resultado impactado pela interferência do
Programa ALI em nossa empresa.
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JAIME DE BARROS SILVA JÚNIOR e CARLA BARROS são
médicos e sócios-proprietários da empresa Centro Médico
Vera Cruz, situada na cidade de Apucarana, no Paraná.
Tipo de Negócio - Centro com Especialidades Médicas e
Clínica de Vacinas
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não existe fórmula mágica. Bons resultados são fruto de um esforço coletivo e
perseverante. É preciso ampliar horizontes e compreender que a inovação é um
processo contínuo, em que buscamos alcançar resultados cada vez melhores.
Jaime de Barros Silva Júnior
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MAGRASS
“Inovar demanda, esforço, dedicação,
tempo e conhecimento, nos diferencia
do mercado concorrente”
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Do sonho ao resultado

Iniciei a minha empresa em abril de 2011,
com mais uma sócia e, nessa época, ofertávamos
os serviços em estética e Pilates. Um ano
depois, separamos a sociedade e eu segui
somente com a parte dos serviços de estética.
Durante alguns meses, estudei o mercado
de Ivaiporã e detectei que minha clínica era
apenas mais uma, sem diferencial nenhum. Na
época havia pelo menos outras três clínicas
concorrentes, no mesmo ramo de atuação. Foi
quando iniciei uma pesquisa na internet para
encontrar um diferencial, uma inovação para
nos diferenciarmos das concorrentes.

de 2013 em transição de marca e filosofia para
assimilar a alma da empresa.
Percebemos, desde o início, que os
resultados obtidos pelas clientes na Magrass
são muito superiores aos obtidos pelos clientes
em outras formas de tratamento similares.
Além disso, quando eu trabalhava apenas
com estética, considerava um mercado de
“futilidade”, não via muito “sentido”, nos serviços
que prestávamos, apesar de sempre serem de
alta qualidade.

Agora, com o novo formato da empresa,
ajudamos as pessoas a reeducarem sua
Nesta
pesquisa
alimentação e fazerem escolhas
encontrei a marca
“Inovar demanda
mais saudáveis de vida;
Magrass Franchising,
orientamos ao emagrecimento,
uma empresa que esforço, dedicação, baixando os riscos à saúde, e,
tempo e
oferecia os mesmos
no final, é claro que ficam mais
serviços estéticos que
conhecimento”
elegantes, mas principalmente,
eu fazia, mas com um
mais saudáveis. Agora sim, eu,
diferencial - o Programa Metabólico - uma como profissional da saúde, vejo sentido e vejo
reeducação alimentar que visa emagrecimento que estou fazendo um bem muito grande para
e eliminação de gordura em excesso. E era o que as pessoas oferecido pela minha empresa, que
eu imaginava, todos os pacotes de tratamento vai além de faturar.
estético com a Magrass são chamados
E o resultado começou a aparecer. Em
“tratamento” porque têm acompanhamento
julho de 2015 inauguramos mais uma unidade
nutricional sem custo adicional.
Magrass em Apucarana. Fiz pesquisas de
Comprei a franquia em novembro de 2012, mercado na cidade, consultei a franqueadora
fiz as adequações físicas e de treinamento e juntos concluímos pela viabilidade positiva
de pessoal e inauguramos a nossa primeira de partirmos para a segunda unidade. Além
unidade em janeiro de 2013. Passamos o ano disso, penso que já explorei o máximo que o
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mercado de Ivaiporã pode me retornar com
esse tipo de negócio. Aprendi e com a fórmula
pronta do que dá certo em Ivaiporã e estou
aplicando em Apucarana, mas, com as distintas
características de cada cidade.

• Menor custo por lead por meio dos
anúncios pagos na página oficial do
Facebook, segmentados por idade, sexo,
interesses e região, de acordo com o perfil
do consumidor atual.

Com a empresa, aprendi que é preciso
PLANEJAR: Financeiro, RH, investimento,
vendas, qualidade, etc. Aprendi também
que é necessário inovar e que a empresa
pode se diferenciar não só comprando um
equipamento caro da moda, ou contratando
um grande profissional. Ela pode se valer de
soluções simples e baratas que trazem os
mesmo resultados.

• Fidelização e aumento do número de
clientes com a criação do programa de
indicações, que oferece descontos no
próprio tratamento em caso de indicações
que se transformem em clientes.

Na administração do meu negócio, aprendi
e venho praticando a arte de falar menos e ouvir
mais. A não me agarrar a prejulgamentos ou
preconceitos e estar aberta a melhorar sempre.
Mesmo crescendo, eu tinha uma dificuldade
que era implantar meu marketing digital,
programa pós-venda e inovação. Aí pensei
no Sebrae para me ajudar. E não foi preciso
muito esforço, quando me apresentaram o
Programa ALI, aderi imediatamente, porque
é um Programa gratuito, por um período
relativamente curto, porque acreditei que
participar do Programa ALI agregaria valor
à minha empresa e porque pessoalmente
ganharia conhecimento em uma área pouco
explorada antes, a inovação.
Vale contar alguns benefícios que colhemos
em decorrência do plano de melhorias com o
Programa ALI:
• Troca de informações com o mercado
consumidor, aumento e melhoria da rede
de relacionamento, maior agilidade no
atendimento a dúvidas dos clientes, geração
de conteúdo gratuito e de qualidade aos
seguidores, com a criação da página oficial
da empresa no Facebook.

• Informações sobre a opinião dos clientes
quanto ao serviço contratado, resultados
esperados, preços e muitos outros aspectos,
através da pesquisa de satisfação realizada
após o final dos tratamentos.
Os benefícios com a inovação que o
Programa ALI trouxe começaram a aparecer.
Inovamos criando perfis em redes sociais
da empresa, o que facilitou o acesso aos já
clientes e aos potenciais clientes da empresa.
Premiamos os três primeiros colocados no
ranking mensal de emagrecimento - o que
estimula uma sadia competição entre os
clientes e os fazem aderir mais e melhor ao
nosso programa de emagrecimento.
Inovar demanda esforço, dedicação, tempo
e conhecimento. Isso para alguns empresários
pode ser visto como o “lado ruim”, o que não
se aplica a mim. Sempre fui muito responsável
com o que administro e como uma pequena
empresa e com poucos funcionários, cuidei de
cada detalhe do meu negócio de forma direta.
A minha empresa se estabeleceu
como referência na cidade em clínicas de
emagrecimento saudável, e faz com que a
pessoa que necessita ou que vá necessitar do
serviço de emagrecimento fique tranquila e
mais segura, por saber que pode contar com
o serviço de qualidade na cidade onde mora,
sem ter que buscá-lo em grandes centros.
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EDLA DANIELLE PINHEIRO CAPELARI VICENTE,
é fisioterapeuta e proprietária da empresa
MAGRASS, situada na cidade de Ivaiporã, no Paraná
Tipo de Negócio - Clínica de Emagrecimento
Saudável e Estética.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não deixem de inovar, mesmo que seja algo simples, mas que possa melhorar o
seu negócio e oferecer serviços melhores para os clientes.
Edla Danielle Pinheiro Capelari Vicente
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STI TINTAS E
FERRAGENS
“Inovar é olhar a empresa
com o olhar do cliente”
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Do sonho ao resultado

A nossa ideia de abertura da empresa no
segmento de ferramentaria nasceu em meados
de junho de 2010, porque eu já trabalhava como
vendedor no segmento de tintas imobiliárias
no município de Santa Terezinha de Itaipu e,
muitas vezes, me deslocava até Foz do Iguaçu,
também no Paraná, para comprar ferramentas
e produtos na linha de parafusos para obras
realizadas naquele município. Essa experiência
definiu o ramo em que eu iria atuar.

administração por completo e então passou
a se chamar Schutz e Rizzato Ferramentas e
Acessórios Ltda. A partir dessa data passamos
atuar como foco principal na atividade
econômica o comércio varejista de ferragens
e ferramentas e como atividade secundária, a
locação de equipamentos. Definimos o imóvel
e com contrato de locação em mãos passamos
à fase de adquirir os móveis e equipamentos
para começar nosso negócio e providenciar
adequadamente o funcionamento, prateleiras,
balcão, entre outros.

O próximo passo era fazer o registro da
empresa, e, em vez de abrir uma nova empresa,
optei pela alteração de uma já existente
Com as instalações prontas, fizemos o
indicada pelo escritório de contabilidade com primeiro pedido de mercadorias para suprir a
o qual tínhamos um
num primeiro momento.
“O resultado final é loja
primeiro contato e
A
cada
novo
pedido,
por não ter nenhuma muito bom. Passamos aumentávamos o estoque de
restrição, escolhemos
acordo com as demandas.
a olhar para a
uma empresa com
Linhas de produtos como
registro há mais tempo empresa com olhar de mangueiras e engates rápidos
no Cadastro Nacional
cliente”
para ar, por exemplo, que
de Pessoas Jurídicas
não faziam parte do primeiro
(CNPJ) e com isso
pedido, hoje se tornaram produtos com giro e
tornaria o acesso ao crédito facilitado. Alteramos
retorno financeiro e fizeram expandir o nosso
o contrato e começamos nossas atividades em
portfólio desta linha.
outubro de 2004 com o nome Izamo Transportes
A loja foi enfim oficialmente inaugurada em
Ltda, na época o objeto da sociedade era o
transporte de cargas e passageiros. Depois da fevereiro de 2011 com presença da emissora
sexta alteração do Contrato Social, passando os de rádio local, com a qual mantemos contrato
direitos da empresa para os nomes de Daniel até hoje para a nossa publicidade, e algumas
Aparecido Rizzato e Claudiomiro Schutz com autoridades municipais. Foi um grande evento.
a maior parte do capital, assumindo então a Nosso negócio tornou-se uma opção para os
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clientes que precisavam deslocar-se muitas
vezes a Foz do Iguaçu para comprar os produtos
que hoje encontram na nossa loja.
Do sonho inicial para a realidade atual,
posso dizer que estamos em andamento, o
que falta no momento é aproveitar o capital
de terceiros para viabilizar o produto – tintas,
que a empresa passou a comercializar a partir
de 2013. Até junho de 2014, 40% do capital
de terceiros já haviam sido pagos. Em julho
de 2015, foram 70% pagos. O nosso objetivo
é pagar todo o capital de terceiros investido
na empresa para aumentar o mix e o estoque
de produtos. Essa é nossa realidade após
algumas inovações aplicadas através da nossa
participação no Programa ALI.
Porém, antes do Programa ALI, havia
dificuldades na falta de planejamento e com o
desconhecimento de nossas forças e fraquezas.
Consequentemente, não sabíamos quais eram
as ameaças e oportunidades do nosso negócio.
Na análise no diagnóstico, identificamos os
pontos das melhorias necessárias e começamos
a trabalhar.
Quando fomos apresentados ao ALI que
iria nos atender, já sabíamos que era muito
bom ter uma visão de alguém de fora da
empresa (identificar oportunidades e possíveis
caminhos a serem seguidos mostrados pelo
ALI). Outro motivo muito importante em
aderir ao Programa ALI foi a gratuidade para a
empresa.
A divulgação da empresa melhorou com
as ações do Programa ALI. Passamos a usar

mais canais de divulgação, como o Facebook,
promoções e treinamento dos pintores.
Outras novidades foram a inserção de novo
produto no mercado (tintas e complementos),
ampliação do espaço interno da empresa
(área de marketing). Usamos as soluções do
Sebraetec para a criação do layout interno,
fachada e auxílio no desenho do novo
nome. Pretendemos recorrer novamente às
consultorias do Sebraetec, porque foram de
muita ajuda.
As principais inovações resultantes do
Programa ALI na nossa empresa foram: a oferta
de novos produtos, reestruturação da marca
(desenho e cores desenvolvidos em conjunto
pelo empresário e pelo profissional atendido
pelos consultores do Sebraetec), layout e
fachada novos e ampliação do espaço interno.
Devido ao investimento, houve dificuldades
por determinado período no setor financeiro
da nossa empresa, porque o planejamento das
mudanças foi baseado no histórico de fluxo
de vendas da empresa e com a instabilidade
econômica, houve queda nas vendas. Não saiu
exatamente como o planejado, mas vencemos
as dificuldades e estamos com um bom
controle.
O resultado final é muito bom. Passamos
a olhar para a empresa com olhar de cliente.
Buscamos sempre melhorar os resultados
para crescer mais, mantendo a humildade, e
contribuir para o aumento da competitividade
das empresas que atendemos.
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DANIEL APARECIDO RIZZATO, formado
em Administração pela Faculdade
União das Américas – Uniamérica, e
CLAUDIOMIRO SCHUTZ, formado em
Gestão de Negócios pela Uninter. São
sócio-proprietários da Empresa STI Tintas
e Ferragens Ltda, situada em Santa
Terezinha do Itaipu, no Paraná.
Tipo de Negócio – Comércio de
ferragens e locação de equipamentos para
construção. Inovação na oferta de um novo
produto, tintas

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Coloque seus sonhos em prática, não deixe os seus projetos dentro da gaveta.
Busque apoio de entidades e estabeleça parcerias como a que fiz com o Sebrae.
Tente sempre, caso não der certo, valeu a tentativa. Sempre analisando o futuro
da política financeira do País, que é um dos fatores que determinam o futuro do
empreendimento.
Daniel Aparecido Rizzato
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PIZZARIA
PLANETA PIZZA
“O programa ALI nos ajudou a ver
novos horizontes no nosso negócio”
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Do sonho ao resultado

A pizzaria Planeta Pizza iniciou a participação
no Programa ALI em agosto de 2013, contando
sempre com a nossa participação ativa, da
Andréia e minha, Clailton. Com os sistemas de
rodízio ou à la carte, a empresa oferecia suas
pizzas e massas ao mercado para consumo no
local, além de oferecer o serviço de entrega.

do buffet, mas logo no primeiro semestre já
havíamos alcançado um aumento de 100%
sobre a expectativa e tivemos um investimento
muito baixo de implementação da inovação
gerada no buffet.

No início, tínhamos uma previsão de servir
100 refeições diárias com a implementação

com cinco funcionários, hoje contamos com
um quadro de oito funcionários somente

Com relação a nossa equipe fizemos
outra mudança, contratando uma equipe de
Tudo isso já ajudava muito nos negócios da colaboradores para a nova atividade, visando
empresa, mas o fato de manter toda a estrutura não sobrecarregar a equipe da Pizzaria. A
fechada durante o dia nos incomodava. O aceitação foi imediata, tanto clientes que já
grande desafio seria organizar as atividades prestigiavam a pizzaria e passaram a ser clientes
da empresa para que fosse possível oferecer do almoço, quanto o contrário, clientes do
almoço que frequentam a
os serviços de almoço
por quilo, e, dessa forma, “O Programa ALI nos pizzaria à noite.
ampliar a geração de
Também incluímos
ajudou a ver novos
receita no negócio com
no cardápio alguns pratos
horizontes”
a otimização do uso da
que os clientes foram
estrutura.
solicitando ao longo do
Em conjunto com minha esposa surgiu tempo. Avaliamos que em torno de 60%
a ideia de ampliar os serviços da empresa, de nossa clientela é fiel e os demais 40%,
por isso buscamos uma ajuda do Sebrae. Lá passageiros.
conhecemos o Programa ALI e decidimos
Continuamos com a mesma infraestrutura,
aproveitá-lo para nos ajudar. Tínhamos várias mas já percebemos a necessidade de
dificuldades relacionadas ao marketing e a mudanças. Depois do Programa, ao longo do
questões burocráticas da nossa gestão. O tempo, foram adquiridos vários equipamentos
Programa ALI nos ajudou a ver novos horizontes para melhorar o nosso serviço e estamos
e com acompanhamento do agente local de estudando a troca do buffet por um maior, que
inovação começamos a sentir segurança em possa oferecer mais opções aos clientes.
dar esse novo passo.
Quando iniciamos o almoço, trabalhávamos
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para almoço. Fizemos apenas dois ajustes no
preço desde a abertura do buffet, que foram
assimilados pelos clientes.
Fizemos uma parceria com duas empresas
da cidade, quando os funcionários participam
de treinamentos, são encaminhados para o
almoço no nosso restaurante.
Outra parceria que mantemos com
frequência é com o Sebrae, mesmo depois
do Programa ALI, participamos ativamente da
Rede Empresarial (Segmento MICE – Meetings,
Incentives, Conferences and Exhibitions), com
foco no segmento de turismo de negócios e
eventos, e acompanhamos formações sobre a
gestão da inovação pelo Sebrae.

Em todos os aspectos do nosso
relacionamento com o Sebrae, durante
o Programa ALI, fomos beneficiados,
principalmente no incentivo e apoio do ALI
para implantar as melhorias. Quando tínhamos
apenas uma ideia, já sabíamos que poderíamos
ter a orientação do Sebrae. Colocamos no papel
e analisamos o passo a passo, quais seriam as
medidas e barreiras que enfrentaríamos. Com
planejamento fomos conquistando cada vitória.
Agora estamos começando a planejar uma
ideia que tínhamos desde o início: mudar o nome
e criar a nossa própria marca. Esse é um projeto
para os próximos seis meses. E assim vamos
implementando as inovações e oferecendo
melhorias permanentes aos nossos clientes.
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CLAITON POLOPES e ANDREIA PERPÉTUO MAIA,
Proprietários da Pizzaria Planeta Pizza, situada na
cidade de Castro, no Paraná. Uma empresa com dois
focos de atuação: pizza e massas à noite e buffet no
almoço.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Hoje em dia é preciso estar muito ligado aos acontecimentos e ficar de olhos
abertos às necessidades dos clientes, mas principalmente não ter medo de
mudanças.
Claiton Polopes
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POINT RESTAURANTE
“Acolhemos as ideias do programa ALI,
colocamos em prática e deu ainda mais certo!
Crescemos muito”
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Do sonho ao resultado

Em 1997 abrimos um quiosque onde eram
comercializados lanches, bebidas e sorvetes.
Mas o sucesso foi tanto que, em oito meses,
conseguimos terminar a obra da pizzaria e
então inauguramos o Point Bar e Pizzaria. Em
2000, a pizzaria foi ampliada com mais um salão
para servir nossos clientes e assim foi até 2010.

Antes de sermos atendidos pelo Programa
ALI, nossas dificuldades eram várias, mas
principalmente por não ter espaço organizado
para atender nossos clientes de forma atrativa.

e deu ainda mais certo. Hoje trabalhamos
com almoço por quilo e eventos. Temos uma
capacidade maior de pessoas para nosso
restaurante e vendemos em média 150
almoços por dia.

Como o restaurante estava indo muito bem,
decidimos abraçar a ideia do ALI e fazer uma
reforma geral no espaço. Contratamos uma
arquiteta e substituímos os rechouts por um
buffet refrigerado e elétrico. Compramos mais

Com as melhorias, colocamos uma caixa
de sugestões, que fez muita diferença, pois
conseguimos saber exatamente quais eram
Quando percebemos que a cidade as expectativas dos clientes. Retiramos
demandava mais um restaurante, começamos equipamentos que não eram usados no
a nos preparar e passamos a servir almoço restaurante e começamos a fazer propaganda
e divulgar o negócio de
também.
Como
não
“Hoje nós somos
forma correta para ampliar
tínhamos trabalhado com
almoço antes, não sabíamos reconhecidos como o a clientela.
como fazer a gestão da
Toda
a
mudança
melhor restaurante da
produção e divulgação,
ocorreu quando a ALI que
por isso fomos aos poucos cidade de Laranjeiras trabalhou com a nossa
para ganhar experiência.
empresa fez uma visita
do Sul e estamos
Às vezes, servíamos apenas
nós marcamos uma
organizando muitos ereunião
dois almoços, mas não
com ela, que nos
eventos, aproveitando explicou como funcionava
desistimos.
o Programa. Não tinha
a nossa estrutura
O
movimento
foi
como não participar, pois
aumentando aos poucos
adequada”
se tratava de ideias do
e aí veio o Sebrae com
nosso interesse e que iriam
o Programa ALI e nos deu várias sugestões
para melhorar o nosso atendimento e crescer. ajudar a empresa a crescer, além de ser um
Acolhemos as ideias, colocamos em prática programa gratuito do Sebrae.
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mesas com dois lugares para uma pessoa ou
um casal. Trocamos os pisos para uma cor mais
clara, para tornar o ambiente mais moderno
e aconchegante. Reformamos os banheiros
e até fizemos um para cadeirantes, dando
acessibilidade aos nossos clientes. Também
fizemos rampas e climatizamos o ambiente
com ar-condicionado. Tudo isso deu uma
outra imagem para o restaurante e mudamos
para uma qualidade diferente de infraestrutura
na cidade.

No restaurante, meu pai José está sempre
trabalhando em conjunto nas decisões, e assim
vamos contribuindo para melhorar ainda mais
e dar continuidade a todas as mudanças que
já conseguimos implantar em virtude do
Programa ALI, que nos ajudou imensamente.
Hoje nós somos reconhecidos como o
melhor restaurante da cidade de Laranjeiras
do Sul e estamos organizando muitos eventos,
aproveitando a nossa estrutura adequada.
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JOSÉ MARIA DE CAMARGO JACOSKI, 2º grau
completo, e ANGELITA MARTINI CAMARGO JACOSKI,
formada no curso técnico de chef de cozinha no Centro
Europeu de Curitiba/PR, são proprietários do Point
Restaurante, em Laranjeiras do Sul, no Paraná.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Temos que acreditar nos nossos sonhos e colocar metas para chegarmos ao
sucesso profissional e pessoal.
José Maria de Camargo Jacoski
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PORK’s EMBUTIDOS E
DEFUMADOS
“Programa ALI – acreditar, confiar e investir
nesse pessoal foi a minha melhor escolha”
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Do sonho ao resultado

Em 1982, eu criava porcos para vender
em frigoríficos e, aos poucos, comecei a fazer
embutidos no próprio local. Não tinha muito
conhecimento sobre legislação, então fazia
conforme achava certo, até que decidi parar.
Passou um tempo, veio a crise no setor e parei
com a criação. Naquele momento, resolvi voltar
ao meu sonho antigo que eram os produtos
industrializados. Comecei aos poucos, criando
as fórmulas dos produtos. Quando começaram
a ter aceitação, eu procurei os órgãos
responsáveis para me ajudar e o Sebrae foi
uma das instituições nas quais busquei apoio
e orientação.
Hoje realizei meu sonho.

Quando indicada para participar do
Programa ALI, a empresa não tinha nem o
documento de alvará para comercialização e
necessitava de alguns documentos e liberações
que estavam sendo providenciadas por uma
associação parceira. Porém, precisava de mais
conhecimento na questão da fabricação dos
entrepostos.

No começo não acreditei muito não.
Não via vantagem na parceria, já que eu só
precisava da liberação do município para
comercialização. A agente local de inovação
do Sebrae, com aquela carinha de piedade,
e o parceiro da associação, com seu jeito
brincalhão, conseguiram
“Minha empresa
me convencer e aceitei o
se destaca pela
desafio.

Minha empresa se
destaca pela qualidade
qualidade de seus
de seus produtos suínos
Eu sabia que precisava
e derivados, estamos
de ajuda de alguém da
produtos suínos e
presentes
em
vários
área e como a ALI era do
derivados”
mercados e açougues do
setor e vi que tinha alguns
Paraná e continuamos crescendo cada vez conhecimentos para a indústria, além de ser
mais. Sempre com o objetivo de levar aos um acompanhamento gratuito, entrei no
clientes e consumidores os melhores cortes de Programa. Percebi que não tinha nada a perder
carne suína, e os mais saborosos defumados e e poderia ganhar com a parceria.
embutidos.
E com certeza, os benefícios formam muitos:
Temos profissionais treinados e estou dentro
do que a legislação do setor recomenda. Os
produtos Pork´s Defumados e Embutidos são
um sonho realizado, mas ainda quero melhorar
mais os produtos.

novos contatos, tanto com empresários do setor,
como com os consultores que vinham até a
empresa realizar as ações sugeridas pela ALI. Fiz
uma viagem para a Fispal Tecnologia (uma feira
muito importante do setor em São Paulo), onde
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a ALI também me acompanhou para escolha
de equipamentos e ideias para a empresa.
Começamos a colocar em prática tudo que era
sugerido e cada vez ia melhorando a qualidade
e a visão da minha empresa e dos produtos.
Enquanto esperava a liberação, melhorava a
estrutura e capacitava os colaboradores.
Juntamente com a ALI, a associação parceira
e os consultores indicados, fizemos muitas
mudanças, entre elas:
• Treinamento dos colaboradores em relação
às Boas Práticas de Fabricação;
• Uniforme padronizado;
• Produção toda padronizada e registrada;
• Novas embalagens com maior durabilidade
e qualidade;
• Desenvolvimento de novos produtos;
• Melhorias nas instalações de acordo com a
legislação vigente;
• Desenvolvimento da logomarca e material
para divulgação (cartão de visita, outdoor,
adesivo, site, Facebook);

• Desenvolvimento de um planejamento
estratégico para a empresa;
• Construção de um refeitório com local para
lazer no almoço e aos finais de semana;
• Aquisição de novos equipamentos mais
modernos e mais ágeis para melhor
qualidade e aumentar a produção;
Na nossa empresa, todos abraçaram a
causa com o Programa ALI e os colaboradores
também ficavam cada vez mais satisfeitos com
os resultados.
O lado mais difícil foi realmente acreditar
que daria certo, pois eu teria que fazer um
investimento na empresa confiando no que me
era passado por eles. Também a dificuldade em
relação ao dinheiro, porque ainda não estava
liberado para vender os produtos. O fato de ter
que confiar em alguém que apareceu do nada
e que iria me ajudar sem um motivo aparente!!!
Mas acreditar, confiar e investir nesse
pessoal foi a minha melhor escolha.
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ALI MÁYRA e o empresário ALCIDES TURCATO, sócioproprietário da empresa PORK’s Defumados e Embutidos,
situada na cidade de Nova Esperança, no Paraná.
Tipo de Negócio - Abatedouro de suínos e fabricação de
defumados e embutidos.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não desista, persevere sempre. A minha única formação é a da vida e sozinho
construí minha empresa e desenvolvi meus próprios produtos. E nem por
isso deixei de buscar ajuda quando precisei. O medo de arriscar muitas vezes
atrapalha, mas seja ousado, vá em busca das novidades e não esqueça que seus
colaboradores fazem parte da família, por isso invista neles também.
Alcides Turcato
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HOTEL
SÃO MATEUS DO SUL
“Com o programa ALI mantivemos a tradição
e ganhamos novos mercados”
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Do sonho ao resultado

A atividade turística na região de São Mateus buscar uma solução no Sebrae.
do Sul se dá principalmente pelo grande número
Após esse primeiro acesso às informações
de viajantes que se deslocam até a cidade a e avaliações das ações propostas pela agente
trabalho nas indústrias. É possível identificar local, até o início do primeiro semestre
que a renda da maioria dos estabelecimentos de 2014, desenvolvemos a maioria das
hoteleiros e de alimentação está diretamente melhorias e outras que foram viáveis e que
relacionada a esse grupo de visitantes. Devido complementavam esta reestruturação do
a este fato, os empresários Victor e Anastásia hotel. Focamos inicialmente na reforma de
Dombrowski (meus avós - já falecidos), alguns apartamentos, implantando novas
inauguraram em janeiro de 1981 o Hotel São categorias e serviços gerais como internet
Mateus, localizado na região central da cidade. gratuita, café da manhã cortesia, garagem
O objetivo foi criar e desenvolver a atividade rotativa, e serviços opcionais como frigobar,
hoteleira na cidade. No início, as instalações cofre digital, TV a cabo, hidromassagem com
somavam 35 apartamentos
cromoterapia, decoração
“O objetivo foi criar moderna, cama king size e
e em 1995 aumentaram o
estabelecimento para 56
e desenvolver a
box, fechadura eletrônica,
unidades.
atividade hoteleira na secador de cabelo, arcondicionado, ponto de
Considerando
o
cidade”
iluminação focal de leitura
crescimento da cidade
na cabeceira, entre outros.
e a estratégia estabelecida de atrair mais
turistas de lazer, e não mais somente turistas
de negócios, identificamos a necessidade
de reestruturar o hotel, tanto o espaço físico
quanto o administrativo, porque é um hotel
considerado antigo. Embora seja um dos hotéis
mais conhecidos, que leva o mesmo nome da
cidade e esteja há mais de 30 anos no mercado,
o São Mateus já não estava mais no auge como
antigamente.

A fachada também recebeu novo layout
para se adequar ao novo padrão. A logo e o
material gráfico foram redefinidos, melhorando
a imagem da nossa empresa e dos materiais
institucionais e promocionais. Também
implantamos placas de sinalização nas rodovias,
outdoors na cidade e visitas comerciais às
empresas que frequentam a região, com o
objetivo de captar novos mercados.

A necessidade de modernizar e receber
instrução de profissionais qualificados nos fez

Reformulamos a equipe com
contratações, capacitando cargos
71
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gerência, financeiro e marketing com
consultorias especializadas, além de recursos
humanos e ações voltadas à motivação da
equipe. Em junho de 2014 contávamos com 10
funcionários, entre recepcionistas, camareiras,
financeiro, gerência, vendas, marketing e setor
de alimentação. Em cada setor foi implantado,
de acordo com sua função, o Procedimento
Operacional Padrão (POP), com o intuito de
organizar, dividir tarefas e obter melhores
resultados da equipe.
Também implantamos benefícios aos
funcionários, como convênio com plano de
saúde e espaço físico no empreendimento, que
oferece uma área de descanso e alimentação
exclusiva, visando o bem-estar do funcionário
e formas de reconhecimento.
Formalizamos a empresa no Cadastur,
desenvolvemos ações promocionais, mailing
para datas comemorativas e promoções e
implantamos um programa de fidelização que
contempla o cliente com uma hospedagem
gratuita após dez pagas.
Além destas ações investimos na área de
eventos, oferecendo espaço físico equipado
para reuniões e palestras, setor que é carente
na cidade.
Visando ações sustentáveis e mais
econômicas, implantamos primeiramente
tubulação de aquecimento solar, e acionamos
outras ações neste sentido, que deverão
acontecer com planejamento.
Como consequência da realização dessas
ações, os valores das diárias aumentaram, e a

média da ocupação também. Devido a todas
essas mudanças físicas e organizacionais, o
hotel se tornou mais conhecido e requintado,
com serviços mais completos e colaboradores
mais capacitados, engajados e motivados.
Atingimos uma parcela maior do mercado,
fidelizamos clientes e com isso mantivemos
a tradição e ganhamos novos mercados.
Consequentemente aumentou o nosso
faturamento e adotamos como prática diária
a busca por novas soluções que satisfaçam o
cliente e aprimorem o atendimento. Inovação
periodicamente.
Um desafio apenas foi necessário vencer,
a formação da equipe de atendimento e
administração, pois há falta de profissionais
capacitados e engajados.
Os resultados do esforço e da dedicação
trouxeram aprendizados e novos desafios para
a nossa empresa. Ver as ideias saírem do papel
e ter uma empresa funcionando com objetivos
claros e uma equipe engajada e comprometida
seguindo na mesma direção motivam cada vez
mais para novas realizações. Dificuldades fazem
parte do caminho, mas ter colaboradores
dedicados e apoio de profissionais experientes
e qualificados tornou possível a ideia de inovar
e não ter medo de trazer novas experiências
para clientes e funcionários. A ideia é continuar
implantando novas ações para manter o padrão
de atendimento e o espaço conquistado no
mercado, como referência no ramo hoteleiro
na cidade de São Mateus do Sul e futuramente
de outras regiões.
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KYRA DOMBROWSKI, formada em Psicologia, é proprietária
do Hotel São Mateus, situado na cidade de São Mateus do
Sul, no Paraná.
Tipo do negócio – Hotelaria.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Buscar sempre orientação e estar atualizado sobre o setor e benfeitorias que
podem fazer parte da empresa.
Kyra Dombrowski
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MM CALÇADOS
“O programa ALI muda a nossa forma de
pensar e conduzir o negócio”
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Do sonho ao resultado

No início, o desejo era abrir uma loja para
que pudéssemos atender o público masculino
da cidade. A cidade era pequena, o comércio
existente era pouco e aqueles que ofereciam
um pouco a mais de qualidade se destacavam.
A empresa queria ser conhecida como a loja
do homem elegante e esse desejo se tornou
realidade.

Sou uma empresária que gosta de desafios e
sou sempre otimista. Porém, estava desanimada
com a situação do negócio e queria mudar.
Eu não aceitava mais as coisas do jeito que
estavam. Aceitei receber o acompanhamento
do Programa ALI porque sentia que precisava
de mudanças, mas não sabia por onde começar.
Precisava de uma orientação para atingir os
objetivos de crescimento do meu negócio.

Com a entrada de novos concorrentes e
A primeira grande mudança ocorreu na
principalmente a diversificação nos produtos
e serviços oferecidos, os empresários minha forma de pensar e conduzir o negócio.
acompanharam o declínio do negócio, Passei a querer ser mais inovadora, baseada
as vendas caíram e o movimento baixou. pelas contribuições do ALI. Considero o maior
benefício, porque com
Na busca por tentar
“O
lado
ruim
foi
ter
essa consciência e vontade
reverter o quadro, a loja
que desapegar de mudamos o restante que
descaracterizou a imagem
precisava.
que ela tinha. Passamos
alguns conceitos
Essa mudança promoveu
a vender um pouco de
antigos
e
começar
a
uma
remodelação
no
tudo e essa estratégia não
entender que para modelo do negócio da
resolvia os problemas.
loja. Incrementamos ações
inovar é preciso
A partir deste cenário,
no espaço físico, formas
fomos participar de um quebrar paradigmas,
de relacionamento com o
treinamento, onde um
cliente, proposta de valor
mudar mesmo”
agente
de
inovação
entregue aos clientes e
fez uma palestra de
aprimoramento dos nossos profissionais.
apresentação sobre os ganhos da inovação
para as empresas e falou sobre como participar
do Programa ALI. E também nos mostraram a
O lado ruim foi ter que desapegar de alguns
contrapartida, precisávamos nos doar mais ao conceitos antigos e começar a entender que
nosso negócio, pois a cultura da inovação não para inovar é preciso quebrar paradigmas,
se inicia da noite para o dia.
mudar mesmo.
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Acredito que é preciso ser ousada e
desafiadora para ser inovadora. Busco
constantemente ser uma pessoa melhor, com
boas atitudes e conduta e com isso contagiar a
forma de agir da equipe que trabalha comigo.
Muitos benefícios através do Programa
ALI: abrimos mais uma loja no shopping,
conquistamos a exclusividade da marca Pierre
Cardin na cidade, reformamos toda a loja de

rua e tudo mudou. Além da premiação que
conquistamos em 2014 como a Loja Referência
do Comércio em 2014 – na franquia do
Shopping.
As indicações do ALI Nickolas foram
fantásticas. Hoje, graças ao ALI, passei a ser
mais ousada e mudando sempre. Estamos
fazendo o Programa Varejo Mais pelo Sebrae
para continuar inovando.
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ALI NICKOLAS e a empresária
IDELCEN CRISTINA MAGRO,
proprietária da Loja MM Calçados,
situada na cidade de Toledo, no Paraná.
Tipo de Negócio – Comércio varejista
de vestuário e calçado.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Acreditar no Programa ALI e nos profissionais do Sebrae...
Idelcen Cristina Magro
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APLAUSOS/VIA
TOLENTINO
“O programa ALI deixou a nossa
empresa ainda mais profissional”
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Do sonho ao resultado

A Via Tolentino está há quase 15 anos
no mercado da moda. Voltada para o
público evangélico e, atualmente, executivo,
confeccionamos peças com estilo e alta
qualidade. A nossa trajetória teve início em
meados de 2000 e contamos com a persistência
diante do sonho de crescer de seus fundadores.
Esse é o ponto de partida para uma história de
sucesso.

medidas de contenção foram necessárias para
manter a empresa aberta.

produção. A oferta e a demanda não andavam
de mãos dadas nesse período, e grandes

Antes do Programa ALI, como somos uma
gestão familiar e pequena, tínhamos uma

Foi em 2009 que a administração passou
a contar com a força jovem e ativa, marcando
a chegada dos filhos mais velhos dos
proprietários, que juntos ajudaram a empresa
a honrar com seus compromissos financeiros e
de capital humano.

Foi nesse ano também que houve
Seu início foi de muito trabalho. De 2000 novamente mudanças na forma de vender,
a 2004 a empresa confeccionava peças na retornando para a pronta entrega.
residência dos sócios, e, em quatro anos de
Desde então, após a gestão familiar
atuação, construímos uma sede, onde já
empregávamos 30 funcionários com alto giro conseguimos ultrapassar a crise e voltar a
nos desenvolver, um clima
de peças produzidas a cada
“Sempre fazemos saudável e otimista de
mês. Com o aumento da
crescimento consolidado
pesquisa de
produção desproporcional
instalou-se novamente na
ao cenário atual da época,
mercado para
nossa empresa.
a Via Tolentino entrou em
uma fase delicada. Na saber as tendências
Hoje, a Via Tolentino
e investimentos
tentativa de se manter no
cresce de maneira ativa
mercado, alterou sua forma
e firmada em conceitos.
em mão de obra
de trabalho, passando de
Sempre fazemos pesquisa
qualificada”
revenda pronta entrega para
de mercado para saber as
pedidos preestabelecidos.
tendências e investimentos em mão de obra
Em 2006, o clima era instável. Com o qualificada. E somando com a força de nossos
trabalho de 12 representantes comerciais líderes, resultou no desenvolvimento de peças
e aporte bancário, as vendas aumentaram, únicas, elegantes e originais para o público que
mas percebemos o despreparo na linha de busca isso nas nossas roupas.
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dificuldade em ter acesso a qualificações. A
agente local de inovação Paula nos mostrou
os benefícios de participar do Programa
ALI e quais eram nossas deficiências. Então
percebemos que, com o Programa ALI,
teríamos um custo x benefício muito atrativo.
Fizemos várias ações orientadas pela ALI
e hoje podemos dizer que a nossa empresa
está cada dia mais profissional e obtendo
acesso fácil e rápido às qualificações e demais
soluções que o Sebrae oferece.
Com o Programa ALI, também idealizamos
uma recepção para os clientes e os fornecedores

na empresa, deixando assim um ambiente
mais profissional.
E vale contar uma situação inusitada e muito
boa. Há algum tempo, estávamos procurando
um curso específico em lojas de atacado, e no
mesmo dia o ALI veio e apresentou uma missão
técnica do Sebrae para São Paulo com foco nas
lojas de atacado.
Todos os nossos gestores abraçaram a ideia
e gostaram do Programa ALI, porque trouxe
uma integração maior com o nosso setor e as
inovações para os gestores.
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LAERTE DE OLIVEIRA TOLENTINO, formação
ensino médio completo, e MARA, proprietários da
empresa APLAUSOS / VIA TOLENTINO, situada
na Cidade de Maringá, no Paraná.
Tipo de Negócio - Roupas evangélicas.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Aprender nunca é demais!
Laerte de Oliveira Tolentino

81

Histórias de Sucesso

SANTA SOFIA
“Com o programa ALI, automatizamos
nosso processo de fabricação”
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Do sonho ao resultado

O sonho de ter meu próprio negócio, após
a faculdade, se concretizou em novembro de
2009 com a abertura da empresa Santa Sofia.
Não tinha loja ainda, mas em março de 2010
abrimos a nossa primeira loja. Nesses cinco anos
de trabalho percebemos muita dificuldade no
início, mas foi melhorando e agora, mesmo
num momento de instabilidade econômica, o
nosso negócio vai bem.

Antes de implantarmos a inovação, tinha
uma ideia e muita vontade de automatizar o
processo para agilizar a produção das peças,
pois demorava muito a fabricação de cada
uma. Após a implantação de um programa,
fez com que diminuíssemos o desperdício de
matéria-prima (tecido) e além da economia
ficou mais rápida a produção e a variedade de
modelos aumentou, pois conseguimos fazer
encaixes de tecido diferentes e com isso, novas
ideias para as peças.

É importante contar que no início do
negócio, antes de participarmos do Programa
ALI,
tínhamos
falta
Tudo foi clareando
“Após
a
implantação
de conhecimento de
e
melhorando
a
gestão. Também não
de um programa, fez cada dia, conforme
conhecíamos o Programa
íamos trabalhando na
com
que
diminuíssemos
e como poderia nos ajudar.
implementação
do
o
desperdício
de
Mas um dia o agente local
sistema e fazendo a
de inovação Sidnei veio matéria-prima (tecido)” reestruturação do novo
até nossa loja e apresentou
processo de fabricação.
o Programa ALI e todas as oportunidades de
Como empresária e coordenadora do estilo
conhecimento que o Sebrae poderia me e modelagem da nossa marca, estive à frente
oferecer se eu participasse do Programa. de todo o trabalho com o Programa ALI e pude
Informou das possibilidades de ideias aprender muito com cada etapa.
inovadoras que poderíamos incrementar no
Percebi com isso muitos benefícios do
negócio.
acompanhamento do agente Sidnei: as
Ao avaliar a proposta de cursos que eu novidades que ele traz, os cursos oferecidos pelo
poderia fazer no Sebrae , as ideias do ALI para Sebrae, a interação entre empresas do mesmo
inovar, a possibilidade de troca de informações segmento que são promovidas pelo Sebrae
e de entender melhor meu negócio, eu não por meio de encontros empresariais, que, além
tive dúvidas, aderi ao Programa e começamos de beneficiar as empresas, movimentam a
a trabalhar.
cidade, promovendo melhorias para todos.
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LILIAN KARLA DE SOUZA FAVARO é formada
em Gestão de Moda pela Unipar e é proprietária da
empresa Santa Sofia, localizada em Cianorte, no
Paraná.
Tipo do Negócio – Confecção de moda feminina.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Ter organização na gestão;

•

Fazer planejamento;

•

Implantar inovações tecnológicas necessárias para melhorias do processo;

•

Valorizar seus funcionários, através de treinamentos para melhorar a capacidade
de desempenho de todos.

Colaboradores bem informados. É isso que nossas empresas precisam para crescer.
Lilian Karla de Souza Favaro
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MULATA CAFÉ
“O programa ALI nos trouxe um
crescimento significativo”
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Do sonho ao resultado

A nossa empresa é uma marca de vestuário
de “modinha evangélica”. São produtos
exclusivamente femininos e atendemos
um público que busca roupas adequadas
socialmente e modernas pelo design.

capacitações a todos os níveis de colaboradores
e a nossa participação em missões técnicas, em
menos de um ano, a nossa empresa obteve um
aumento no faturamento de aproximadamente
120%, e como consequência o aumento da
produção, além de ter apresentado melhorias
significativas na qualidade do produto, por
causa da ação de supervisão do trabalho de
terceirizados.

O termo modinha é apropriado à criação da
moda instantânea, ou o que os consumidores
buscam usar naquele momento. Dessa
combinação surgiu a marca Mulata Café,
exemplo de qualidade e
“Valem mais
sofisticação em termos de
moda feminina.
as lágrimas da

Muitos outros benefícios,
além dos já citados, obtivemos
com o Programa ALI:

Certa vez eu viajava por
•
Dobramos os pontos
derrota, que a
uma estrada e vi escrita em
de vendas no atacado e
vergonha
de
não
um parachoque de caminhão
investimos na reformulação
ter lutado”
a frase: “Valem mais as lágrimas
do site e fanpage no Facebook;
da derrota, que a vergonha de
• Fomos classificados para a segunda fase de
não ter lutado”. Essa frase foi o início da empresa.
entrevistas do Prêmio Nacional de Inovação,
Vendi meu investimento na época, um terreno, e,
na categoria ALI;
junto com a minha esposa Rosângela, decidimos
• Participamos do MPE Brasil Etapa Paraná, na
começar o negócio. Não foi fácil. Ouvimos de
categoria indústria;
diversas pessoas, inclusive da própria família,
relatos de empreendimentos mal-sucedidos e
• Fomos mencionados como Caso de
fracassos aparentemente inexplicáveis. Hoje, a
Sucesso apresentado no Encontro Nacional
Mulata Café é o orgulho da família.
dos Agentes Locais de Inovação, Regiões
Sul e Sudeste;
Passamos a ser atendidos pelo Programa
ALI no ano de 2012, mas os resultados
expressivos das diversas ações colocadas em
prática começaram a aparecer definitivamente
em 2013. Com a sugestão de usar os
controles financeiros internos, treinamentos e

• Estivemos presentes como convidados do
Sebrae/PR no São Paulo Fashion Week;
• Recebemos, em parceria com o Sebrae, a
consultoria in company da estilista italiana
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Giulia Tesouriere;
• Participei do Seminário Empretec, o que
proporcionou uma ampliação da minha
visão empreendedora;
• Recebi a consultoria pelo Sebraetec na área
de produção, realizamos diversas melhorias
e obtivemos ótimos resultados.
Além de todas essas melhorias decorrentes
da nossa participação no Programa ALI, fui
convidado para fazer parte da diretoria do
APL (Arranjo Produtivo Locais) de confecção
de Maringá/Cianorte e hoje sou cliente ativo
e participante das ações do Projeto Moda
Noroeste do Vestuário da Região.
Antes de todo esse sucesso, antes do
Programa ALI, tínhamos alguns desafios a
vencer relacionados à equipe e controle da
produção terceirizada e liderança.
Após a apresentação das oportunidades

que o Programa ALI poderia proporcionar para
o nossa empresa, aderimos à proposta, pois
percebemos um auxílio no acompanhamento
e implementação de ações de inovação, as
capacitações oferecidas pelo Sebrae e as
consultorias gratuitas.
Ter acesso ao conhecimento das ações
e demais Programas do Sebrae, como o
Sebraetec, as missões técnicas e as consultorias
foram um grande ganho. Houve aumento
da produtividade, redução de custos com os
controles implantados e desenvolvimento de
um perfil de liderança a partir da participação
no Seminário Empretec.
A maior inovação foi a diversificação dos
canais de atendimento com o aumento nos
pontos de venda e o crescimento significativo
para nossa empresa. A nossa ideia de expandir
o mercado foi validada pelo agente local de
inovação durante o acompanhamento.
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OSMAR BALESTRI, técnico em aviário, e
ROSANGELA BALESTRI, modelista, são
proprietários da empresa MULATA CAFÉ, localizada
na cidade de Cianorte..
Tipo de Negócio – confecção de moda evangélica
feminina.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Participe sempre das oportunidades que o Sebrae oferece para o seu negócio.
Osmar Balestri

89

HISTÓRIAS DE
SUCESSO DOS
AGENTES LOCAIS
DE INOVAÇÃO DO
SEBRAE/PR

Há algum tempo, presenciamos no Brasil programas sendo criados com a figura do agente.
Buscamos no dicionário o significado da palavra agente (lat agente) - Que age, que exerce
alguma ação; que produz algum efeito. Ou seja, trazendo esse conceito para a missão do Sebrae,
podemos definir os agentes como: pessoas que assumem a missão de levar a cultura da inovação
para as micro e pequenas empresas , e, com isso, contribuir para a formação dos empresários
e sensibilizá-los para a importância da inovação como fator indispensável na sobrevivência e
competitividade das suas empresas.
O que é ser ALI? Essa é uma boa pergunta, com muitas respostas surpreendentes que podemos
conhecer nas histórias a seguir. São histórias de pessoas que no papel de agentes – mensageiros
da inovação para as micro e pequenas empresas do Paraná - transformaram dificuldades em
oportunidades, ideias em inovação, desânimo em coragem de vencer e conquistar resultados
positivos. Comemorar é uma boa palavra. Os ALI, como os chamamos, são profissionais que
trabalharam por dois anos atendendo muitas empresas e ajudando a construir novas histórias
para as micro e pequenas empresas.
O dia a dia deste trabalho é difícil, árduo, complicado, desafiador, bom, prazeroso, emocionante...
Às vezes, tudo junto, mas o resultado final traz sempre muito mais coisas boas do que ruins. É
inspirador!
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Ser ALI é...
...é uma experiência única e muito
enriquecedora.

Anaiance Fazoli Guidini
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A minha história com o Programa ALI
começa quando eu era recém-formada em
Arquitetura e Urbanismo e, apesar de amar
essa profissão, ficar sentada o dia todo num
escritório fechado e diante do computador não
era o meu desejo. Quando vi o anúncio para
a seleção de profissionais para o Programa do
Sebrae/PR , entendi que era uma oportunidade
para fazer algo diferente, sem fugir da
minha área de atuação. Fiz minha inscrição,
capacitação e não é que deu certo?
Para mim, ser ALI é uma experiência única
e muito enriquecedora, ainda mais por ser
um programa para recém-formados, ou seja,
pessoas com pouca experiência e vivência
profissional. O trabalho exige muita dedicação
e jogo de cintura, mas é gratificante participar
desta etapa de crescimento das empresas e
vê-las colhendo bons resultados com ideias
inovadoras.
Posso dizer que foi fundamental para
a minha formação profissional e pessoal.
Eu não tinha conhecimento sobre o tema
gestão e o mundo empresarial. Com o ALI,
veio a oportunidade de conciliar esses novos
aprendizados e aprofundar o conhecimento do
setor ligado à minha formação de Arquitetura
e Urbanismo. Imagino que isso não teria
acontecido se tivesse escolhido qualquer outro
trabalho. Além disso, pessoalmente, desenvolvi
habilidades de negociação e comunicação;
e conheci pessoas que até hoje são parte
importante da minha vida: amigos, colegas de
trabalho, sócios e parceiros.
Essa experiência como ALI é tão rica e
ao mesmo tempo desafiadora. Durante o
trabalho, percebi que a maior dificuldade em
obter resultados positivos e contribuir para

as empresas tornarem-se inovadoras, está no
modo de agir do empresário. Muitas vezes,
as empresas com potencial de crescimento e
melhoria não conseguem inovar em razão da
mentalidade mais retraída dos proprietários e
na dificuldade de ousar e se reinventar.
Porém, aqueles que agem de forma
diferente aproveitam as oportunidades e
colhem resultados. Uma boa história que gosto
de lembrar, pois me emociona, foi uma visita de
adesão ao Programa que fiz a uma construtora.
Não conhecia a empresa, cheguei sem agendar
e pedi para conversar com o proprietário. Ao
ser apresentada a uma das sócias, expliquei a
proposta e a resposta dela foi: “Menina, acho
que ontem à noite, quando eu me ajoelhei e
rezei para Deus antes de dormir, ele me ouviu
e resolveu colocar você no meu caminho”.
Ela aderiu ao Programa ALI imediatamente,
implantou várias melhorias na empresa e
sempre participa de ações do Sebrae.
Entre tantas empresas que atendi uma das
que quero destacar é a Lajes Três Marias,
a primeira por mim atendida a aderir ao
Programa ALI da Construção Civil, após
uma reunião de lançamento realizada com
empresas do setor. O trabalho de levar a ideia
de inovar e trazer resultados positivos deu tão
certo que a empresa já foi estudada como caso
de sucesso do Sebraetec; além de continuar
participando do Projeto da Construção Civil e
outros oferecidos pelo Sebrae/PR em Maringá.
Nosso trabalho como ALI é maravilhoso e
poderíamos acessar mais empresas, se não
fossem as secretárias e a minha pouca idade.
Vou explicar! Acredito que com a compreensão
das secretárias dos empresários poderíamos
obter maior sucesso na prospecção. Não quero
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dizer que elas são culpadas, mas algumas vezes
dificultam o acesso direto e rápido. Sem contar
com a dificuldade de conquistar a confiança do
empresário, por ser mulher e com pouca idade.
Parece difícil? É, mas nada diminui a
vontade que sentimos, como ALI, de falar
sobre os benefícios de contribuir para uma
empresa inovar e se tornar mais forte perante
os desafios que o mercado lhe impõe.
Já durante os atendimentos, desculpemme a sinceridade, um dos desafios era o
compromisso parcial de alguns empresários
com relação as suas agendas. Muitas vezes
cheguei no horário combinado e o empresário
não estava, havia esquecido, até viajou de
férias e não desmarcou a reunião. São fatos que
frustram, mas não tirou a minha determinação
em continuar o trabalho.

Não tenho dúvida nenhuma de que o ALI
é uma ótima porta de entrada da empresa
para o atendimento do Sebrae. O trabalho
permite que os empresários conheçam mais
sobre o seu negócio, pelo diagnóstico de
gestão e inovação, no qual identificamos as
oportunidades de melhorias, que podem ser
implementadas em diversas áreas, inclusive
com o apoio do Sebraetec.
E para terminar a minha história, digo que
a tendência de uma empresa inovadora é
o crescimento, trazendo a possibilidade de
oferecer melhores condições de trabalho
aos seus colaboradores, contratar novos e
contribuir de várias formas com a sociedade.
Fácil! É só chamar o Sebrae e verificar.
Anaiance Fazoli Guidini. Graduada em Arquitetura
e Urbanismo pela Universidade Estadual de Maringá
(2012), atuou na cidade de Maringá..
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Você quer ter sucesso? Tenha foco no seu desejo, característica fundamental para
ALI ou para empresário. Frequentemente passamos por momentos de dificuldades,
às vezes pela necessidade de buscar informações, por questões de mercado ou para
tomar decisões, entre tantas outras. Mas o mais importante é saber aonde se quer
chegar.

•

Quando se sabe o destino final, fica mais fácil traçar a rota e fazer boas escolhas.
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Ser ALI é...
...é vencer os desafios mais
inesperados.

Andria Castro dos Santos Dornelles

96

Buscar e acreditar nos nossos sonhos
é um conselho que sempre vale a pena
seguir. Um dia eu estava trabalhando como
assistente administrativa em uma facção na
cidade de Toledo, quando recebi um e-mail
do coordenador do curso de Administração
da universidade em que estudava. Era a
divulgação do processo seletivo para o
Programa ALI. Participei do processo e fui
escolhida para a capacitação, que tinha como
objetivo selecionar aqueles que atuariam
como agentes locais de inovação. Tomei uma
decisão: saí do meu emprego para participar.
Quando recebi a notícia que fui selecionada,
solicitei ao Sebrae para atender na cidade de
Cascavel, assim teria ainda mais um desafio.
Mudei de cidade e atuei em um segmento que
não conhecia, ampliando minhas experiências.
Foi muito bom, porque ser um agente local
de inovação é uma experiência profissional
que deveria ser oferecida para todos que
encerram a graduação. Traz uma bagagem de
conhecimento técnico e prático imensurável.
A capacitação, a publicação do artigo e o
acompanhamento dos gestores e consultorsênior garantem a qualidade do trabalho
e trazem muito conhecimento, além da
segurança necessária para desempenhar nosso
trabalho. É fantástica a mudança, o quanto
desenvolvi novas habilidades profissionais,
criei um excelente network e abri portas para
minha carreira profissional.
Mas nem tudo é alegria. Antes de
chegar aos bons resultados, eu tinha muita
dificuldade em prospectar clínicas médicas.
O acesso aos profissionais era difícil devido
à agenda apertada dos empresários. Na
maioria das vezes, faltava sensibilização com

os colaboradores para poderem contribuir no
processo. Quando conquistava um cliente, as
dificuldades apareciam nos cumprimentos dos
agendamentos e no momento de validar as
ações. Algumas empresas não realizavam as
ações acordadas e faltava comprometimento
das pessoas envolvidas. E aí o resultado não
aparecia.
Porém, com dedicação e persistência
consegui resultados muito positivos. Das
histórias que vivi, uma eu quero contar. Um
casal de empresários que aderiu ao projeto
tinha muitos conflitos conjugais devido à
sociedade na empresa. E como normalmente
acontece, conflitos gerados na empresa são
levados para casa. Logo no início do trabalho
era preciso atendê-los separadamente porque
a conversa sempre acabava em conflito. Após
a divisão de funções, responsabilidades e a
execução das ações, tudo melhorou muito,
a gestão da empresa e o convívio entre os
sócios. Para minha surpresa, no final do projeto
fui convidada e homenageada durante a
cerimônia de inauguração da nova sede.
Os clientes relataram a experiência de ter
participado do projeto e os benefícios que a
empresa colheu. Disseram que eu acreditei no
potencial deles e naquele momento estavam
inaugurando um novo espaço, triplicando o
número de profissionais, de serviços e o espaço
físico.
Uma empresa que avançou muito,
impactada pelo Programa ALI, foi a Clínica
Neo Saúde, que acredito ser um modelo.
Utiliza as consultorias do Sebrae, mesmo após
o término da participação no Programa, está
em constante crescimento, referencia o Sebrae
para muitos parceiros e alunos e relata o ganho
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que teve depois da participação no ALI. Essa é a
melhor parte, porque sentimos que a inovação
foi disseminada na empresa.
Para as empresas, o Programa ALI só traz
grandes benefícios: conduz a empresa a
ter acesso à inovação e novas tecnologias,
proporciona melhoria na gestão, sem contar

com a orientação gratuita e contínua para o
empresário, com o apoio do Sebrae.
Para a cidade, a consequência é o aumento
da competitividade e da lucratividade do
segmento, aumenta o profissionalismo das
empresas, a qualidade dos produtos/serviços e
o atendimento melhora significativamente.
Andria Castro dos Santos. Formada em
Administração, especialista em Gestão Estratégica de
Empresas, atuou como ALI nas cidades de Cascavel e
Toledo, no Paraná.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Dedicação, comprometimento, responsabilidade, administração do tempo e busca
de conhecimento contínuo; são itens fundamentais para desempenhar um bom
trabalho como ALI.
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Ser ALI é...
...aprimorar conhecimento em
diversas áreas da gestão.

Ângelo André Barreto Lima

100

Após a conclusão do curso de Engenharia
de Computação, eu me inscrevi no processo
seletivo para participar do Programa ALI. Não
foi fácil. Entrevistas, testes, dinâmicas, viagens
para capacitações e muitas outras atividades,
até chegar o resultado. Passei!
Desde o início do processo seletivo, o
Programa Agentes Locais de Inovação foi
desafiador. Eram realizadas diversas atividades
em grupo que aproximavam e ensinavam
todos os participantes a saber se comunicar, ter
uma percepção do outro e identificar formas
de trabalhar com as empresas. Isso ajudou
muito a despertar a minha criatividade e,
consequentemente, resultou em crescimentos
pessoal e profissional muito grandes.
Quando saí a campo para fazer os contatos
com as empresas, a minha maior dificuldade
foi descobrir quais empresas tinham o perfil
para participar do Programa. A minha falta
de experiência, nervosismo e uma pitada de
timidez também fizeram parte das dificuldades
na prospecção dos clientes. E essa era uma
etapa muito importante para vencer os
meus desafios pessoais e conseguir um bom
resultado na minha atuação como ALI.
Mas quando há esforço, há resultado. O
que mais impactou a minha vida foi estar
próximo dos empresários, construir ideias
com eles e dar sugestões para a melhoria das
empresas atendidas. Isso aprimorou tanto
o meu conhecimento em diversas áreas da
gestão empresarial, principalmente sobre
empreendedorismo, que me permitiu, após a
conclusão do projeto, ter coragem para abrir o
meu próprio negócio. Esse foi mais um grande
ganho que o programa me proporcionou.

Muitas histórias me vêm à mente. Uma delas foi
quando sugeri para uma empresa que participasse
constantemente do APL (Arranjo Produtivo
Local) de Software de Curitiba e promovesse as
interações. Essa ação simples gerou um impacto
grande, com consequências surpreendentes
na empresa. Os empresários se inspiraram e se
tornaram fortes influentes no grupo do APL.
Uma das empresas que atendi que acredito
ser modelo de crescimento e inovação é
a ITSoftin. Desde o primeiro contato por
telefone com os empresários, foi possível
perceber o interesse e a vontade de abraçar
a ideia e gerar resultados acima da média das
empresas atendidas.
Antes de participar do Programa ALI,
a empresa possuía apenas três parcerias
com outras empresas. Com o trabalho do
ALI e a intensificação no APL, atualmente a
empresa conta com 14 parcerias, inclusive
com instituições de ensino e pesquisas, e
empresas de grande porte. Essas parcerias
surgiram principalmente com uma das ações
sugeridas durante o Programa ALI, que era
participar constantemente do APL de software
de Curitiba e criar interações, aumentado
o networking da empresa. O resultado foi
excelente e recentemente Jandir Bianco Júnior
(CEO da Empresa ITSoftin) passou a integrar o
Comitê Gestor do APL de Curitiba.
A ITSoftin tem participação em encontros
empresariais, eventos e feiras, além de ser
associada à Assespro (Associação das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da Informação) e à
Cenetic (Central de Negócios de Tecnologia da
Informação e Comunicação), onde. Eduardo (CEO
da empresa) assumiu o cargo de vice-presidente.
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O Programa ALI não só dá oportunidade a qualquer micro ou pequena empresa atendida
de ampliar os conhecimentos da sua gestão, do seu produto e do seu mercado, mas também
estimula práticas constantes de inovação, o que contribui para modificar processos e reduzir
custos das empresas.
Ângelo André Barreto Lima. Engenheiro de Computação pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com especialização
em Gestão de Projetos em Engenharia. Foi Agente Local de
Inovação no setor de Software.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não deixe que o trabalho operacional do dia a dia na empresa seja o motivo para
não inovar.

•

Quando uma boa ideia lhe ocorrer, não resista a pôr em prática as ações necessárias
e avaliar. E sem desculpas!

•

Reserve um tempo para pensar em gestão, ou simplesmente no futuro da empresa.

•

Toda a sugestão inovadora que seja colocada em prática viabiliza o sinergismo da
empresa, otimizando seus resultados.
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Ser ALI é...
...mudou a minha vida.

Anna Valéria Gobbo

104

Lendo o Jornal Gazeta do Povo, vi um
anúncio sobre o Programa ALI e me inscrevi,
mesmo sem saber dos detalhes. No anúncio
dizia que os requisitos eram: máximo de três
anos de graduação, carteira de motorista e
veículo próprio. Não tinha ideia do que era, mas
algo me dizia que era uma boa oportunidade.
Passei pelo processo seletivo e comecei a
trabalhar. Hoje pensando o que é ser um ALI, sinto
que é pensar e viver a inovação todos os dias.
Refletir sobre as inovações que estão no mercado
(de produtos, de serviços e de tecnologias) e buscar
novas alternativas para os clientes o tempo todo.
O aprendizado e os resultados são gratificantes,
sobretudo por poder aplicar os conhecimentos
teóricos da minha graduação, aliados aos
conhecimentos advindos das capacitações
fornecidas pelo Sebrae e, posteriormente, ver
o resultado concreto nos clientes. Isso é muito
gratificante, porque é um grande crescimento
em pouco tempo de atuação. Ser ALI é uma
experiência única e que não se assemelha a nada
do que eu já tenha vivido.
Por tudo isso, os ganhos são muitos.
Experiência em campo, conhecimentos em
diversas áreas, principalmente, no agronegócio,
que até então era um segmento desconhecido
para mim. Além disso, tive a oportunidade de
duas publicações de artigos nos Cadernos de
Inovação, que valorizaram meu currículo.
A parte menos “cor-de-rosa” da minha
história é que a maior dificuldade na minha
atuação como ALI era encontrar os clientes em
Curitiba, pois não existem muitas agroindústrias
na capital. De maneira geral, a prospecção foi
tranquila, principalmente, depois que mudei a
abordagem durante a ligação e comecei a falar
diferente!

- “O Sebrae possui um programa gratuito de
inovação e gostaria de visitá-lo para avaliar se a
sua empresa tem condições de participar”.
Acho que isso motivava os empresários e
eles respondiam...
- “Será que minha empresa tem capacidade
de participar?”
Com essa abordagem eles me recebiam
entusiasmados.
Eu ouvi raros “nãos”, no máximo cinco
durante as sensibilizações.
Agora uma história engraçada eu quero
contar! Quando descobri que fui aprovada
na seleção e convocada para a realização
do treinamento na cidade de Londrina, saí
correndo pela casa, levei um tombo e quase
fiz um passo de balé (abertura total, rs). Eu
lembro que minha mãe disse: “pronto, quebrou
a perna, agora não vai a lugar nenhum, rsrsrs”.
De ruim, também tenho uma história para
contar: lembro que fui atender uma empresa
onde os proprietários delegavam as atividades
de suma importância de forma incorreta. Um
dos colaboradores estava liderando a empresa,
colocando diversos parentes para trabalhar
numa edícula, produzindo alimentos fora do
padrão que a empresa deveria entregar. A
esposa desse colaborador comercializava esses
produtos, mas a empresa não tinha nenhum
lucro com o que ela vendia. Num determinado
momento do nosso trabalho na empresa,
fazemos uma apresentação do diagnóstico
inicial, que chamamos de devolutiva, e esse
colaborador estava presente. Ao sugerir a
colocação de uma fachada mais adequada, ele
foi enfático ao dizer que não era necessário,
pois isso atrairia a Receita Federal e diversos
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órgãos fiscalizadores, o que poderia resultar
em diversos problemas para empresa. Então,
expliquei a importância (tanto para publicidade
quanto para atração de novos colaboradores
ao saberem que ali existia uma agroindústria).
Ele respondeu: “O mundo não é da cor da sua
blusa”. Eu estava usando cor-de-rosa! Nessa hora
eu precisei respirar fundo e exercitar a paciência.
Posteriormente, o colaborador foi demitido, pois
havia atividades ilícitas comprovadas.
Algumas dificuldades faziam parte da
jornada e uma delas era a disponibilidade
de tempo dos empresários para me receber.
Mas sempre conseguia contornar sugerindo
horários alternativos. Também era difícil
conciliar os horários, porque as empresas eram
um pouco distantes umas das outras. Porém,
eu agendava as do mesmo município para o
mesmo dia, o que facilitou bastante. Também
tive dificuldades no desconhecimento inicial
sobre legislação dos alimentos e precisei
pesquisar bastante sobre o assunto para poder
atender as empresas e levar as informações.
Dois momentos da vida de ALI me
emocionaram mesmo: quando meus artigos
foram escolhidos (entre 60) para serem
publicados nos Cadernos de Inovação e
quando a Cervejaria Wensky, a empresa que eu
atendia, saiu na Revista Soluções do Sebrae/PR,
porque fiquei orgulhosa do trabalho que havia
sido feito.

Falando na Cervejaria, essa parceria entre o
Programa ALI e a Wensky foi muito tranquila.
O proprietário Luciano, foi meu primeiro
cliente de cervejaria. Expliquei brevemente por
telefone e ele aceitou, me recebeu e aderiu ao
Programa de imediato. A cidade de Araucária
possui poucas agroindústrias e a Wensky era a
única cervejaria da cidade.
Os benefícios para a empresa foram muitos:
maior reconhecimento da cidade ao dizer que
a Wensky era de Araucária e que lá também
há cervejas artesanais (Curitiba passava por
um “boom” de cervejarias nesse momento),
benefícios aos clientes que poderiam encontrar
cerveja de boa qualidade dentro do próprio
município e aumento da sua visibilidade
durante e após a participação no Programa ALI.
Enfim, é gratificante ser ouvida por
empresários de todas as faixas etárias, de
diferentes formações e diferentes atividades.
Poder compartilhar meus conhecimentos e
aprender com eles mudou a minha vida. Vê-los
tornarem-se cada dia mais inovadores motivoume a continuar trabalhando como consultora,
porque não há nada melhor do que ver a
empresa crescendo, inovando e melhorando a
cada dia e saber que contribuímos com alguma
coisa para isso acontecer.

Anna Valeria Gobbo. Bacharel em Administração, atuou em
Curitiba e Região Metropolitana (cidades: Araucária, Piraquara,
São José dos Pinhais, Campo Largo, Mandirituba e Pinhais).
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Muita organização.

•

Pontualidade sempre.

•

Estudo constante – Saber fazer a busca das informações/soluções nos locais certos
dá segurança no trabalho.
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Ser ALI é...
...se sentir parte da história da
empresa que atendemos.

Aryanne Consolaro

108

Na minha faculdade, fiquei sabendo do
Programa ALI pelo meu coordenador. Ele
comentou ser uma boa oportunidade para
pessoas como eu, que gostam de bons
desafios. Não tive dúvida, fui saber mais sobre
o Programa. Fiz todas as provas seletivas e
passei. Fui atuar no Programa no setor metalmecânico! Que bom, o primeiro desafio eu
havia vencido.
Conhecer a realidade das empresas é a
primeira parte fundamental do papel do ALI.
É preciso saber viver um pouco de cada coisa
em cada visita que se faz, é conhecer pessoas
que lutam e batalham para crescer e se manter
vivos no mercado, tendo um diferencial e
buscando oportunidades.
Ser ALI é uma experiência fantástica, na
qual se conhece pessoas incríveis. Você se
sente como se fizesse parte da história de
cada empresa, você cresce e evolui com
elas, amadurece e se torna um profissional
competente, é maravilhoso. Bom seria se todos
os jovens pudessem passar por isso.
Os ganhos são muitos, mas para mim os
mais significativos foram: responsabilidade,
comprometimento, seriedade e maturidade.
Tudo isso me fez crescer como profissional e
agregou valores pessoais como a verdade e a
luta que existe em cada empresa. Fez com que
eu ganhasse tanto conhecimento que hoje
sou recompensada por isso, graças a essas
experiências.
É tão bom que as dificuldades podem ser
encaradas como desafios, e acredito que seja
a característica mais comum que encontramos
no papel de ALI. Chegar numa empresa que
não conhecemos para oferecer ao proprietário

um programa e estimulá-lo a participar e abrir
as portas da sua “casa” para nós, desconhecidos,
é um grande desafio. Precisamos conquistar
essa pessoa para que juntos consigamos fazer
um bom trabalho.
No Programa ALI, temos uma equipe
de apoio muito forte, pessoas com quem
podemos contar e estão sempre prontas para
auxiliar. Se fizermos um bom trabalho, com
comprometimento naquilo que assumimos,
provavelmente vamos levar poucos “nãos”.
E, com toda certeza, os “sim” vão valer a pena
e fazer a diferença. Fiz muitas amizades e
relacionamentos amistosos com empresários
com quem mantenho excelentes contatos.
Amizades que construímos dentro das
nossas capacitações e depois mantemos esse
contato. Muitas risadas, muita alegria sempre.
Esse é o clima do ambiente onde o ALI convive.
Quando você trabalha com carinho,
quer ver seu trabalho gerando frutos e se
desenvolvendo. O caso de sucesso para o qual
contribuí me trouxe muita alegria porque pude
conhecer a empresa desde o início e ver sua
evolução muito significativa. Na primeira visita,
a empresa FAL METALÚRGICA estava instalada
em um barracão pequeno para sua estrutura.
No decorrer das visitas, a empresária foi se
abrindo a possibilidade de pensar em inovando
dentro da empresa e os frutos começaram a
aparecer. Próximo da etapa final do Programa,
a empresa estava com uma estrutura três vezes
maior, toda organizada. Quando vi tudo aquilo
montado e eles se organizando, fiquei muito
feliz, porque tinha um dedo meu naquilo tudo;
estímulo, força de vontade, e compartilhamento
de conhecimento! É Isso. Gerou inovação e
crescimento para a empresa, e pra mim, além
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da felicidade e realização; trouxe experiência e
confiança naquilo que faço.
A prospecção da empresa FAL foi bastante
tranquila, porque a empresa acredita no
trabalho do Sebrae, sabe do seu potencial
e é um nome que tem credibilidade no
mercado. Isso impactou na execução das
ações, com mudanças e inovações reais, e
trouxe benefícios para a empresa. A proprietária
ficou feliz em poder compartilhar sua história
e mostrar para outras pessoas e empresários
que comprometimento e investimento fazem
toda a diferença no mercado competitivo que
vivemos hoje.
A minha dificuldade em prospectar, era
fazer os empresários acreditarem que o
trabalho traria benefícios. Há muitas empresas
que precisam de apoio, mas às vezes não
acreditam que isso pode vir de um profissional
como o ALI.
Se acreditar em si mesmo, os outros
também vão acreditar em você. Com um bom
trabalho de pesquisa, de bons contatos e

muita confiança, é possível conseguir clientes
que se comprometem com o trabalho tanto
quanto o ALI.
Outro ponto é a agenda apertada dos
empresários, pois às vezes não conseguimos
atender nosso cliente, por imprevistos que
ocorrem.
Quando você muda alguma coisa, espera
mudar para melhor. Essa é a ideia que o
Programa oferece. Os benefícios disso tudo são
muitos: aumento do nível de competitividade
da empresa, organização tanto de dados
como de materiais e pessoas; aumento da
produtividade; diminuição de desperdícios;
lucratividade;
rentabilidade;
inovação;
marketing e propaganda da empresa e
qualidade dos produtos e serviços. Entre
outros benefícios, porque cada caso é um caso,
não necessariamente toda empresa vai ter
todas essas mudanças. Primeiro terá o impacto
daquela que lhe for mais conveniente para o
momento.
Aryanne Consolaro. Formada em Sistemas de
Informação, vive em Apucarana e atuou como ALI em
Londrina, Arapongas e Apucarana.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Quer inovar? Então, você já deu o primeiro passo. Está na frente de muita gente,
tem chances de fazer a diferença na sua empresa, de fazer o melhor, de crescer e
de mostrar que está ali para ser bom suficiente para seus clientes. Depois procure o
Sebrae, tire dúvidas e veja qual caminho seguir. E nunca pare. A inovação não tem
fim.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Vale a pena ter uma experiência como essa na sua vida. Lute para ter essa chance e
consiga, agarre com toda sua força e faça valer a pena aquilo que se comprometeu
a fazer.

•

Trabalhe duro e faça a diferença dentro de uma empresa, faça com que lembrem do
seu nome e do que fez de bom para eles. Às vezes algumas coisas não vão sair como
o planejado, mais isso serve para tudo na nossa vida, então não desista. É o melhor
caminho!
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Ser ALI é...
...ser um agente de transformação.

Camila Barros Reis Silva
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Fiquei animada ao ser convidada para falar
um pouco sobre minha trajetória durante os
dois anos de participação no Programa ALI.
Emoção e saudade enquanto escrevo sobre as
conquistas, alegrias e dificuldades enfrentadas
nesse tempo.
No início de 2012 me deparei com a
assustadora realidade da maioria dos recémformados: apreensão e ânsia por uma
oportunidade de mostrar nosso potencial ao
mundo! Foi nessa época que minha cunhada,
a quem sou muito grata, me mostrou um
e-mail que havia recebido sobre o Programa
Agentes Locais de Inovação, uma iniciativa do
Sebrae para o desenvolvimento das micro e
pequenas empresas. Algo dentro de mim dizia
que aquela era a minha resposta, aquele era o
meu caminho. Não hesitei, corri para reunir a
documentação e me inscrever.
Um currículo legal, uma vontade louca que
desse certo e uma pitada de sorte fizeram com
que eu recebesse o telefonema de convocação
para as próximas etapas da seletiva. Nos dias
que se seguiram participei de uma dinâmica
em grupo e de uma entrevista com os gestores
do Sebrae no noroeste paranaense. Fui, então,
convidada a participar de uma capacitação de
um mês, para aprender mais sobre o Programa
e sobre como ser um agente de inovação. Foi
um mês intenso, cheio de companheirismo,
mas também de competitividade. A cada dia
nos reconstruíamos, deixando de lado velhos
paradigmas.
Foi com alegria quando, em junho de
2012, soube que meu nome estava entre
os selecionados. Não tive dúvida. Agarrei a
oportunidade, decidida que me esforçaria ao
máximo para que o meu trabalho fosse útil e

assertivo. Em julho do mesmo ano iniciei minha
atuação junto ao Sebrae, com a nobre missão
de disseminar a cultura da inovação entre os
empresários de Campo Mourão e Região.
Novas expectativas vieram, pois eu não
conseguia me imaginar batendo à porta de
alguém e oferecendo qualquer coisa que
fosse. Por que alguém ia querer uma pessoa
de fora dando “pitacos” em sua empresa?
Aperfeiçoei minhas habilidades interpessoais,
principalmente a empatia, e percebi que
SIM, há muitos empresários sedentos por
informação, esperando alguém bater a sua
porta e dar um empurrãozinho para que
possam deslanchar. Entendi que eu precisava
ser sensível, compreender as necessidades
de cada um e contribuir da melhor forma,
ainda que fosse simplesmente para ouvir um
desabafo ou o choro de um deles. Aprendi tanto
com os empresários, quanto eles aprenderam
comigo. Foi então que cheguei à conclusão
de que a faculdade nos forma como técnicos,
mas é a vivência que nos torna profissionais e
aperfeiçoa nossa alma.
Esse período foi marcado por histórias
engraçadas e também embaraçosas. Certa vez,
liguei para um potencial cliente convidando-o
a participar do evento de lançamento do
Programa ALI em Campo Mourão. Ele disse
que não poderia naquela data, mas mandaria
o filho em seu lugar. Como nenhum dos dois
apareceu eu liguei novamente, para marcar
uma reunião onde eu pudesse apresentar o
Programa ALI para eles. Então o empresário me
disse assustado: “Mas como assim o meu filho
não foi? Ele disse que iria, eu o vi saindo de casa
pra ir”. Eu não sabia como lidar com aquela
situação, afinal dedurei o filho! Mas a história
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teve um final feliz. O empresário aderiu ao ALI e
foi um dos que mais concretizou metas.
Logo nos primeiros meses liguei para
um empresário para marcar uma reunião de
adesão e ele me disse em tom descontraído:
“Esse negócio que você está trazendo é bom?
Mas é bom mesmo? Se você garantir pra mim
que é bom será muito bem-vinda!”. Eu dei a
minha palavra, fui recebida e o empresário
pôde confirmar o quão efetivo o Programa ALI
foi durante os dois anos de parceria.
Lembro que um dos meus maiores medos
era ser mal-recebida por algum empresário.
No entanto, nas dezenas de visitas que fiz
isso aconteceu uma única vez. A empresária
cortou a minha fala com grosseria, disse que
sabia gerenciar muito bem a empresa e que o
negócio ia “bem obrigada”. O Sebrae não seria
necessário. Alertou-me que estava ocupada
e que aquele não era um bom momento.
Frustrei-me e remoí aquilo por alguns dias.
Algum tempo depois tomei conhecimento
de que a empresa foi vendida por conta de
problemas financeiros. Como sempre procuro
uma lição em todas as experiências, reflito e
me pergunto: será que a inovação poderia
ter ajudado essa empresa a manter-se no
mercado?
Uma das dificuldades enfrentadas nesse
período foi a prospecção de empresas. Ao
iniciar o trabalho em Campo Mourão e região
constatei que havia poucas agroindústrias
com o perfil necessário para participar do
Programa ALI. Isso me preocupou, já que
fiquei sem muitas opções de atendimento.
Conversei com meu gestor, o consultor do
Sebrae/PR Carlos Alberto Facco, e decidimos
que eu atenderia todas as empresas do setor
de alimentos da cidade, não só indústrias,
mas também restaurantes, sorveterias e
afins. Ainda assim, concluí que muitas dessas

empresas eram de microempreendedores
individuais ou microempresas, sendo que o
ALI deve atender preferencialmenteempresas
de pequeno porte. Quando as possibilidades
estavam quase se esgotando, o Sebrae iniciou
o projeto de desenvolvimento das Centrais de
Abastecimento do Paraná (Ceasa), no qual o
ALI poderia atender as empresas. Dessa forma
eu pude completar minha meta atendendo os
boxes atacadistas da Ceasa de Maringá. Essa
situação me fez enxergar que as dificuldades
existem, mas as soluções também. O que
precisamos é ser criativos para contornar as
dificuldades que se apresentam.
Os momentos que mais me marcaram
foram aqueles que trouxeram alto nível
de satisfação. Entre eles, cito um em que a
empresária criou um site para sua empresa
e decidiu gravar um vídeo institucional para
contar sua trajetória. Curiosa que sou, entrei
no site para ver as novidades. Ao assistir ao
vídeo me arrepiei quando, durante a gravação,
a empresária agradeceu ao Sebrae por todo o
apoio recebido. Fiquei tão feliz que reuni alguns
amigos do escritório para que compartilhassem
daquele momento comigo, afinal o mérito era
de toda a nossa equipe. Confira em: http://
kisaboralimentos.com.br/empresa/.
Quando os resultados aparecem e quando
os empresários reconhecem a importância
do Sebrae em seu desenvolvimento, temos a
certeza de que nosso trabalho está impactando
positivamente a vida deles. Tudo isso me leva
à conclusão de que ser ALI é ser agente de
transformação.
O Programa ALI traz consigo uma gama
muito grande de possibilidades. Ele é um
facilitador da inovação e também um canal
de conhecimento. É por meio dele que muitos
empresários têm os primeiros contatos com o
processo de inovação. É nele que encontram
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a oportunidade de reflexão para entender
que a inovação é fator imprescindível para a
competitividade. Empresas inovadoras são
vivazes, atualizadas, tornam-se referência no
que fazem e encorpam a economia local.
Pulsam e inspiram pessoas ao seu redor.
Empresas inovadoras são capazes de impactar
setores e cidades por completo.
Com tantos pontos positivos a seu favor, o
ALI traduz-se em uma ótima oportunidade para
os recém-formados. Se você deseja enfrentar
essa jornada, eu digo que se você é dedicado
e esforçado, gosta de se testar e experimentar
novos desafios, SIM, você é o profissional certo
para compor o quadro de ALI. Não deixe essa
oportunidade escapar, confie, ela será única.
Durante a entrevista com os gestores,
antes de iniciar a capacitação do ALI, um deles
me perguntou qual era a minha principal
característica e como ela poderia contribuir
para o Sebrae. Pergunta difícil, porque é sempre
tenso falar de nós mesmos. Depois de refletir
um pouco, respondi que eu era dedicada e que
isso poderia contribuir com o Sebrae porque
eu me esforçaria ao máximo para apresentar
bons resultados. As dificuldades surgiram,
momentos de dúvidas, momentos em que

eu me questionava se estava dando os passos
certos. No entanto, segui firme em direção aos
objetivos e os resultados vieram.
Um grande caso de sucesso foi a Empresa
Joana Bolos. Chegou aos meus ouvidos por
outro agente local de inovação, o Renato. Ele
estava atendendo a empresa deAilton Souza,
dono de uma loja de informática e um grande
amigo de Joana. Ailton percebeu que aquelas
orientações que estava recebendo poderiam
ser muito úteis para sua amiga confeiteira e a
indicou para participar do projeto. No mesmo
dia o Renato me ligou, passou o contato da
Joana e disse que era uma empresa muito
promissora.
Ao conversar com Joana, percebi que ela
era uma mulher guerreira e cheia de sonhos.
No entanto, tinha receio de colocá-los em
prática. O ALI foi uma motivação e um amparo
técnico para que ela se sentisse segura para
avançar em sua empresa. O caso de sucesso
da Joana Bolos, relatado neste livro, confirma
que essa parceria rendeu bons frutos. Fico
extremamente lisonjeada quando ela me diz
que o Sebrae foi um “anjo” na vida dela. Confira
essa história com mais detalhes no caso “Joana
Bolos: Inovar é realizar!”
Camila Barros Reis Silva. Engenheiraagrônoma atuou na cidade de Campo
Mourão, no Paraná.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Sejam receptivos às pessoas, elas trazem ideias.

•

Conheça as necessidades de seus clientes e busque novas soluções para facilitar a
vida deles.

•

Autorreflexão sobre seu negócio, não se contente em mantê-lo como está, queira
mais.

•

As empresas mais inovadoras que conheço me surpreendem a cada dia. Sempre que
vou até elas encontro algo diferente, desde uma construção, melhoria de produtos e
layout, aprimoramento de processos ou simplesmente um novo objeto de decoração.

•

Não importa que seus passos sejam lentos o importante é não estagnar! Obstáculos
existem, mas quando nos deparamos com eles podemos escolher: chorar ou vender
lenços!
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Ser ALI é...
...ter uma cachoeira de
oportunidades.

CarolineJanuário Félix
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Assim que me formei e comecei a procurar
emprego na área, tive propostas de trabalho muito
ruins, financeiramente e até mesmo na atuação.
Decidi procurar um professor da faculdade para
pedir conselhos, indicações, pois estava bastante
frustrada. O professor me apresentou o Programa
ALI, encaminhou-me o edital por e-mail e sugeriu
que eu participasse do processo seletivo. Assim
fiz, mas não passei no processo seletivo. Então,
resolvi fazer um mestrado no Rio de Janeiro.
Passei na prova e quando cheguei no aeroporto
do Rio, onde havia ido para fazer a matrícula, meu
celular tocou, era o pessoal do Sebrae/PR me
convidando para uma reunião. Fiz a matrícula e
voltei para Maringá para a reunião, decidi ser ALI,
pois meu coração dizia que, naquele momento,
eu iria aprender muito mais como ALI do que
com o mestrado.
Ser ALI é absolutamente fantástico, uma
cachoeira de oportunidades e aprendizados.
Existem muitos desafios: as metas a cumprir, a
qualidade dos atendimentos, a assertividade
das ações a serem sugeridas aos empresários,
conquistar a confiança e o respeito dos
empresários. Porém, tive o apoio técnico o tempo
todo do gestor e do consultor-sênior do Sebrae.
Com certeza, tomei a decisão certa
em ser ALI, em vez de fazer o mestrado.
Durante o Programa os desafios me levaram
a desenvolver competências e habilidades
que jamais eu teria desenvolvido sozinha.
O Programa me proporcionou um grande
avanço de maturidade profissional, além da
conquista de ótimos relacionamentos, viagens
técnicas (em locais onde eu jamais iria sozinha)
e muitas outras coisas. Após o Programa, tive
ótimas oportunidades de trabalho, eu podia
escolher o que fazer.

Além disso, muitas histórias engraçadas,
ruins e dificuldades aconteceram nesta
etapa do ALI. Durante a capacitação, eu e o
grupo almoçávamos em uma churrascaria
maravilhosa - todos os participantes
engordaram muitos quilos em poucas semanas.
Outro momento em um dos encontros de ALI,
fui para Curitiba somente com uma sapatilha, o
tempo estava ótimo, de repente começou uma
chuva em Curitiba e um frio terrível. Tive que
ir ao shopping com uma amiga para comprar
uma bota.
A minha maior dificuldade eram os
agendamentos de visitas para sensibilização.
Com os médicos, o empecilho nos fazer
compreender pela equipe de recepção.
Comunicação!
Já durante o período que estava atendendo
os empresários, na maioria médicos, a dificuldade
é que eles ganham por produtividade, ou seja,
se eles paravam para me atender deixavam de
ganhar dinheiro, então eles queriam que os
atendimentos fossem sempre muito rápidos, e
isso comprometia a qualidade.
Uma vivência que me emocionou muito
foi com a Empresa LABORE, que eu atendi no
Programa, ela foi vencedora do Prêmio MPE
Brasil. No início do atendimento tive bastante
dificuldade para ganhar credibilidade do
empresário, pois ele solicitava ajuda o tempo
todo na preparação da empresa para concorrer
ao Prêmio, e ficou extremamente grato pelo
fato de que eu ter observado o potencial da
empresa e não desistir até o final do trabalho.
Após ser ganhadora do Prêmio MPE, a
empresa se aproximou muito do Sebrae/
PR. Depois disso o empresário até ministrou
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palestras para motivar outros empresários
e passou a participar de todas as ações do
Sebrae. Valeu a pena acreditar.

acesso a orientações e consultorias do Sebrae
e a aprendizagem para implementar a gestão
da inovação na sua empresa.

Enfim, os benefícios do Programa ALI para as
empresas são as oportunidades de cursos que
os empresários podem fazer, o atendimento
gratuito, o networking, o reconhecimento e
o trabalho supervisionado dos pontos fracos,
aumentando a competitividade da empresa, o

Se as empresas avançam, as cidades ganham
com essas empresas mais competitivas, que
buscam inovações e principalmente os setores
se tornam mais organizados e a empresa mais
sustentável! O ganho é para toda a cadeia.
CAROLINE JANUÁRIO FÉLIX. Formada em
Economia, especialista em Controladoria e
Contabilidade. Atuou na cidade de Maringá.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Acreditar que o trabalho, por mais simples que possa ser, sempre terá um resultado
positivo quando bem feito. Meta dada tem que ser meta cumprida.
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Ser ALI é...
...ter vivências e experiências
indescritíveis.

Érica Bufalo
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Minha história como ALI começou há alguns
anos. Em 2009, terminei minha faculdade e
estava à procura de emprego, um amigo achou
o anúncio do Programa em um jornal e falou
do interesse em nos inscrever. Procurei mais
informações e me apaixonei pelo projeto. Fui
selecionada para a primeira fase, depois vieram
as entrevistas, seguidas de aprovação e por fim
a temida capacitação em Curitiba. Trinta dias na
capital do Paraná e eu nunca tinha saído de casa
(morava em uma cidade de interior, Alvorada do
Sul, próxima a Londrina), sem contar a distância
do meu pai, com quem tenho uma ligação
muito forte. Seria um grande desafio, pessoal e
profissional, e não foi diferente. Lá superei muita
coisa, medos e receios, fiz grandes amizades
que levo para minha vida, me encantei ainda
mais pelo propósito do Programa, de ajudar
as pequenas empresas a seguir com sucesso
e inovando. Mas, como a imaturidade ainda
prevalecia, não estava pronta para aquela etapa,
na última fase fui reprovada, ou como disse
o Olávio não fui a “escolhida”, não por falta de
capacidade, mas por ainda não estar preparada
para enfrentar esse desafio. Chorei muito, e foi aí
que percebi que realmente não estava pronta.
Dois anos se passaram, trabalhei em duas
empresas na área do Turismo, nas quais me
dediquei e cresci profissionalmente. Porém,
me desencantei pela minha profissão, pois não
conseguia ajudar ou transmitir o que sabia para
quem realmente precisava. Foi aí que surgiu outra
oportunidade de enfrentar todo o processo de
seleção do ALI novamente. Com receio no início,
mas a missão do Programa fazia parte da minha
missão de vida, em resumo: ajudar ao próximo. Ao
contrário do que muitos pensaram, participei sim
de todo o processo, seleção, capacitação e em todo
momento já me sentia preparada para ser uma ALI.
E por esse empenho todo que hoje posso
dizer que ser ALI é ter uma responsabilidade

grande, é assumir riscos, é saber levar um não, é
ser amigo, saber ouvir, ser comprometido, muito
disciplinado, pois trabalhar em casa sem horário
fixo exige muita dedicação, é ter surpresas boas
e ruins, é saber lidar com pessoas de diferentes
comportamentos e atitudes, é saber aproveitar
as oportunidades, é ter o compromisso com as
empresas atendidas, ser leal e atencioso, respeitar
e acima de tudo ter a humildade de aprender
com tantas pessoas diferentes que convivemos.
Nos dois anos de trabalho, os ganhos
foram muitos. O crescimento e o aprendizado
fortaleceram ainda mais a profissional que me
tornei, as experiências e desafios vividos em
cada empresa, somados às dificuldades de cada
empresário, os ganhos, a realização de algo novo,
os esforços em estudar, me capacitar para levar o
que tenho de melhor para essas pessoas; foram
muito importantes para chegar onde estou. Os
relacionamentos que construí como ALI ficarão
para toda a vida. Tenho grandes amigos dessa
fase, como minha consultora- sênior, uma
amiga, parceira de trabalho. Uma colega ALI
hoje é minha sócia e também amiga. Enfim,
empresários que atendi se tornaram amigos e
parceiros de outros projetos. Não existe nada
mais gratificante na execução de um trabalho se
podemos, além de obter sucesso, construir boas
relações de amizade e companheirismo.
Na conquista das amizades, também veio a
dificuldade, a principal delas foi lidar com pessoas,
principalmente com comportamentos mais difíceis
de aceitar, como: arrogância, falta de educação, de
responsabilidade e de comprometimento, e ainda
conseguir ser profissional apesar de todos esses
desafios. Tenho poucas experiências desagradáveis
em toda a minha experiência como ALI, apenas em
uma empresa: fiz o atendimento das três primeiras
fases, na última delas o empresário foi muito rude
comigo; pois o que ele queria era dinheiro para
fazer um trabalho. Quando expliquei que não era
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esse o objetivo do projeto, ele não gostou e quis
se desligar do ALI. Fiquei péssima, passei a situação
para meu gestor e sênior, e como sempre foram
incríveis comigo e me deram suporte para enfrentar
essa situação. Mais uma grande aprendizagem
vinda dos desafios no trabalho do ALI.
Para compensar, histórias engraçadas
também acontecem.
Muitas vezes nas
empresas precisamos ser como uma psicóloga
dos empresários, acompanhar brigas de marido
e mulher ou mãe e filha e ficar ali sem saber o
que fazer, uma verdadeira sai justa; ser esquecida
na sala de recepção, e depois ouvir “nossa você
estava aqui???”. Esses são fatos que com toda
certeza marcam a vida de qualquer profissional.
Em todo o caminho percorrido nesse
trabalho conheci histórias incríveis de vida,
superação, de dedicação e de propósitos com
um bem maior. A mais emocionante foi de
um restaurante, que na verdade eram dois.
Cada um era administrado por um filho dos
proprietários, mas quem realmente construiu
tudo foi a mãe deles, que não mediu esforços
para ter aquele patrimônio. Eu sempre ouvia as
histórias do empresário e me comovia com o
orgulho e respeito com que ele se referia à mãe,
era ela quem cuidava de cada detalhe daquele
lugar, ela se dispunha a ensinar a cozinhar cada
refeição, como colocar as mesas e como atender
gentilmente cada cliente, tudo com muita
humildade. Minha emoção foi conhecer essa
guerreira, uma mulher forte e dedicada, com o
propósito de servir ao próximo com muito amor.
Atendi 60 empresas, cada uma tem seu
valor, mas o que ainda me comove é a bondade
e simplicidade das pessoas, apesar das grandes
batalhas da vida.

Uma das maiores dificuldades do
Programa, com certeza, também para mim,
foi a prospecção de clientes, muitas ligações,
eventos de prospecção e poucos aderiam. Os
empresários se interessam pelo Programa, mas
desistem em virtude do tempo que precisam
dedicar. Às vezes o fato de ser gratuito, diminui
a percepção de valor do Programa. O que não
é verdade, pois, levamos a gestão da inovação
para transformar os negócios inovadores e
mais competitivos no mercado.
Já quando estava atendendo, em alguns
casos, a falta de atenção do empresário dificultava
o trabalho, desmarcar as visitas em cima da hora,
esquecerem do horário agendado, são fatores
que causam prejuízo ao resultado final.
Mas, quando alguma empresa segue toda a
orientação, é muito bom, como a empresa Junt.
Us que procurou o Programa ALI, identificouse com a proposta e a empresária demonstrou
muita disposição. Por isso, se destacou não só
pela realização das ações, mas por ter a inovação
como uma das premissas da empresa e hoje ter
reconhecimento nacional no setor em que atua.
A empresa Junt.us é caso de sucesso que eu
ajudei a construir e também contada neste livro.
Além do sucesso no programa, a empresa segue
participando de várias ações com o Sebrae.
Acredito que os benefícios do Programa
ALI para as empresas são vários: a facilidade
de acesso à informação, consultoria gratuita
para planejamento de gestão da inovação
da empresa, aumento da competitividade,
empresas mais sólidas com crescimento e
credibilidade no mercado de atuação. Com
empresas desse porte a cidade se torna
referência em inovação e tem reconhecimento
perante outros mercados.

ÉRICA BUFALO, turismóloga, pós-graduada em Gestão de
Pessoa e Gestão Empresarial e a empresária Alexandra Yusiau
da Junt Us. Érica atuou como ALI em Londrina, no Paraná.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Busquem ser diferentes no mercado para se tornarem mais competitivos, afim
de crescerem e sobreviverem aos desafios globais. Com isso, nada mais propício
do que inserir a cultura da inovação no dia a dia empresarial como estratégia,
não é?

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Se identifiquem com o propósito do Programa ALI, arrisquem-se, essa é uma
ótima oportunidade de se inserir no mercado, de se capacitar e de se especializar
em inovação, ter experiências e vivências indescritíveis.
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Ser ALI é...
...deixar um legado para a cultura
da inovação nas empresas.

Flávia Heloise Schmitt Botega
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Quando surgiu a oportunidade de participar
do Programa Agentes Locais de Inovação,
isso representou um passo muito decisivo
para minha vida profissional, pois na ocasião,
eu atuava havia 10 anos na gerência de uma
empresa do ramo de associativismo. Soube da
oportunidade por meio de uma amiga, a Ana
Paula, que na época era consultora do Sebrae.
Foi um momento decisivo, pois abri mão de
uma carreira em uma empresa para explorar
algo novo, atuar com inovação. Com o apoio
de toda a família, tomei coragem para dar este
grande passo profissional.
Para mim, o conceito da inovação era algo
novo que até então se voltava a princípios
tecnológicos. Ser um ALI é ter a missão de
desmistificar este conceito e apresentá-lo para
os empresários como uma ferramenta essencial
para o desenvolvimento e aprimoramento de
qualquer negócio, como um fator de agregação
de valor, que torna a empresa mais competitiva,
com uma melhor análise do mercado e visão
de futuro. Para inovar, a empresa precisa
implementar algo novo ou melhorar em seu
negócio e sabemos que, muitas vezes, isso é
sinal de sobrevivências do negócio.
O maior legado que o Programa ALI deixa
para uma empresa é fazer com que a inovação
faça parte da cultura da empresa, envolvendo
os líderes, os clientes, os colaboradores, os
fornecedores e a comunidade. E esse trabalho
é árduo, mas muito instigante no papel do ALI.
O Programa ALI foi um divisor de águas
na minha vida e especialmente na carreira.
Foi uma oportunidade única de experiências
que contribuiu e me direcionou para ser uma
consultora empresarial especializada na área
da saúde.
Por meio do Programa ALI, eu tive a
oportunidade de conhecer e contribuir com a

gestão de inovação em mais de 60 empresas
do segmento da saúde no Paraná, sendo elas
hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos e laboratórios clínicos.
Os empresários confiaram na proposta do
programa e as inovações apareceram. Cada ação
concretizada, cada meta batida tornavam as
empresas mais competitivas e preparadas para
as oportunidades do mercado, qualificando o
trabalho que eu estava desenvolvendo.
Através do Programa, eu tive a oportunidade
de conhecer melhor o Sebrae e de participar de
diversos eventos, palestras, cursos, conhecer
pessoas, fazer bons contatos; e de certa forma
contribuir para o cumprimento da missão do
Sebrae.
Tive a oportunidade de representar o Paraná
como ALI na Campus Party Brasil de 2013,
onde conheci a ferramenta Canvas e auxiliei
diversos empreendedores de startups no
desenvolvimento do seu modelo de negócios.
Com o conhecimento adquirido em inovação
e em Canvas, fui diversas vezes convidada para
dar oficinas e workshops sobre os assuntos
para os alunos da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – UTFPR. Tais oportunidades
me proporcionaram experiência em condução
de grupos, que eu não conseguiria obter tão
facilmente em outro trabalho.
Algumas pessoas foram fundamentais
para o sucesso do meu trabalho, as quais
serão sempre lembradas com muito carinho.
Faltam agradecimentos para retribuí-los por
tudo o que recebi de tantas pessoas como: a
Luciana Nalon - coordenadora estadual, que
me fez ter paixão pelo ALI, suas palavras de
incentivo foram decisivas para atender com
excelência; ao gestor do Programa da Saúde
e consultor do Sebrae/PR - Rubens Negrão,
que identificou neste setor uma oportunidade
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de transformação, confiou no meu trabalho
com apoio, oportunidades e vibrou com todas
as minhas conquistas; aos gestores Beatriz
Poleto e José Henrique Martins, além da sua
equipe: Erika, Ana Paula e Rafael, por todo
apoio e confiança.

Centro Médico Vera Cruz, foi qualificada para
participar do Prêmio Nacional de Inovação,
ficando entre as 12 empresas mais inovadoras
do Paraná, a única do setor de Saúde. Isso é
a consagração do trabalho bem feito pela
empresa, conduzido pelo Programa ALI.

Parceria é a palavra que me faz lembrar a
minha sênior, Alexandra Rui Bertasso, ela me
guiou, orientou e deu conselhos valiosos; e
Simone Milan, de forma mais indireta, mas que
hoje me proporciona diversas oportunidades
para trabalhar com o setor de saúde.

Quando visitei o Centro Médico Vera Cruz
com o objetivo de convidá-los a participar
Programa ALI, conheci a gerente Luciana, que
havia sido recentemente contratada para a
função. A empresa estava em uma fase inicial
de inovação e a contratação da nova gerente
foi uma estratégia para melhor desenvolver os
serviços e os processos. Nesta fase o Programa
ALI contribuiu muito com assertividade nas
necessidades da empresa.

O Programa ALI me fez conhecer muitas
pessoas, conquistar amigos e até uma sócia! A
ALI Érica Bufalo, hoje é minha sócia na empresa
Bufalo & Botega Consultoria e Capacitação
Empresarial, estamos crescendo juntas, unidas.
Nos tornamos consultoras e somos credenciadas
ao Sebrae, motivo de muito orgulho para a
minha carreira. Nossa! Quanta mudança boa!

A maior dificuldade que eu encontrei foi
identificar as clínicas e os consultórios que
tinham CNPJ, ou seja, que estavam formalizadas
como empresa, uma necessidade para o poder
participar do Programa ALI. Outra dificuldade,
completamente compreendida, era quando não
era atendida por motivos de emergências médicas.

Em toda essa jornada a minha única
dificuldade no Programa ALI foi com relação
à logística do Programa, pois a cidade de
Apucarana fica a cerca de 80 quilômetros
de onde moro. Isso fez com que eu “viajasse”
Os resultados impactados pelo Programa
diariamente para trabalhar. Esta experiência
me proporcionou algo que hoje eu adoro que ALI nas empresas são fantásticos e podemos ser
medidos. Em virtude das inovações implantadas
é dirigir em estradas.
pelo Centro Médico Vera Cruz, a empresa tem
Algumas histórias me trouxeram muita
atraído pacientes de toda a região do Vale do
emoção neste período como ALI. A participação
Ivaí, o que tem contribuído para o crescimento
na Campus Party Brasil de 2013 foi uma
oportunidade única de participar do universo econômico do município de Apucarana. Além
da tecnologia, de ver empresas sendo criadas a disso, o novo conceito em atendimento médico
partir de uma ideia de negócio inovadora. Outra atraiu novos médicos e especialidades para a
história, ainda mais importante, foi quando cidade, fazendo com que Apucarana ocupe
uma das minhas empresas, a qual apresento lugar de destaque no setor da saúde no Estado.
como caso de sucesso neste trabalho o E isso é muito bom para o setor.
FLÁVIA HELOISE SCHMITT BOTEGA. Graduada em Ciências
Econômicas, especialista em Controladoria e Finanças. Atuou como ALI
nas cidades de: Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Rolândia.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

A inovação é o futuro da sua empresa, é a oportunidade de estar à frente, de
buscar tendências, melhorias, de acompanhar o mercado, de ouvir, atender e
entender os seus clientes e a comunidade na qual a empresa está inserida.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

O Programa ALI é uma grande oportunidade, que vai direcionar você às áreas
estratégicas que deseja. Com certeza, vai contribuir com decisões assertivas
para a sua carreira profissional. É uma grande oportunidade.
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Ser ALI é...
...romper barreiras o tempo todo.

Guilherme Mattiuzzi Estrope
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Tudo começou quando trabalhava no
Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil), ao acaso, visitando o site da UEM,
li uma notícia sobre um Programa do Sebrae
para recém-formados. Naquele momento
não tive dúvida, era essa a oportunidade que
estava buscando, me inscrevi no mesmo
momento. Passou um tempo, recebi o convite
para dar continuidade ao processo seletivo,
com as provas e entrevistas e, posteriormente,
a capacitação de um mês em Curitiba. Foi
maravilhoso ter passado.
Ser ALI foi uma experiência muito
interessante, que me fez crescer muito pessoal
e profissionalmente. Foi um tanto quanto
desafiador participar do Programa ALI recémsaído da universidade, porque me deparei
com um mundo muito diferente, trabalhando
com inovação e tendo contato com diversos
empresários em um curto espaço de tempo.
Isso era tudo muito novo e emocionante.
Logo de início recebi o convite para atuar
em Ivaiporã, cidade distante 130 km de onde
morava na época, que nunca tinha visitado, e
tampouco sabia como era o meio empresarial
da cidade. Chegando lá me impressionei com
a cidade e o potencial de crescimento que
havia. Acredito que a maior dificuldade que
encontrei ainda foi a de não conhecer ninguém
na cidade, tanto na parte profissional quanto
pessoal, pois com o passar do tempo novas
amizades foram surgindo e pessoas novas
eram adicionadas ao meu círculo pessoal e
profissional diariamente. Isso é um privilégio
de ser ALI. Mas, da mesma forma que é bom
ser e parecer jovem, também foi um entrave
no início do trabalho como ALI, pelo fato de
muitos empresários desconfiarem da minha

capacidade de conhecimento técnico em
inovação, por ser mais novo que eles, fato que
com o tempo também consegui desconstruir.
É um desafio, mas uma grande oportunidade
que nos impulsiona para vencermos as
dificuldades do trabalho de agente local de
inovação.
ALI é romper barreiras o tempo todo, porque
as dificuldades vêm mesmo. No meu caso, a
prospecção de clientes foi o maior desafio. A
cidade de Ivaiporã é pequena, com cerca de 35
mil habitantes, então, não foi fácil encontrar o
número de empresas necessárias para cumprir
nossa meta do Programa ALI em prospectar
empresários com perfil arrojado para realmente
inovar no comércio varejista da cidade. Outra
dificuldade era o deslocamento para algumas
cidades próximas como: Marumbi, Borrazópolis,
Lidianópolis e São João do Ivaí, já que alguns
empreendedores desses locais se interessaram
pelo desafio de inovar. Mas, o desafio foi vencido
e ao final, vemos o crescimento atingido através
do trabalho realizado e o benefício que trazemos
para as empresas.
Conheci a empresária do meu relato de
caso de sucesso em um Curso do Sebrae –
“Como saber se sua empresa está dando
lucro ou prejuízo”. Alguns empresários e eu
estávamos fazendo o curso, na apresentação
pessoal falei que era ALI, depois expliquei
melhor o objetivo do Programa e relatei que
ainda tinha disponibilidade para atender mais
algumas empresas. De imediato a empresária
Edla, da Empresa Magrass, se interessou e
marcamos uma primeira visita para a aplicação
do diagnóstico.
Acredito sinceramente que o ALI pode ser
um agente transformador para a cidade, visto
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que a inovação não traz benefícios únicos e exclusivos para os participantes, mas movimenta
toda a rede de fornecedores e também concorrentes. As transformações na empresa são notórias,
desde pequenos detalhes nos controles internos até grandes mudanças nas estratégias e no
marketing.
GUILHERME MATTIUZZI ESTROPE. Formado em
Administração pela Universidade Estadual de Maringá e
especialista em Finanças Corporativas, pela Universidade
Estadual de Londrina (UEL),atuou como ALI em Ivaiporã.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não perder a oportunidade de ouvir os jovens, mesmo que apresentem pouca
experiência profissional. Às vezes, dar um voto de confiança pode possibilitarnos a mostrar que somos capazes de levar uma visão diferente para o negócio,
trazer benefícios impressionantes e contribuir para transformar a história das
empresas.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Eu recomendo! É uma experiência incrível de transformação para todos os
envolvidos, um crescimento potencial que nunca imaginei conseguir em tão
pouco tempo, abre muitas portas para o futuro e é gratificante ajudar outras
empresas e perceber que você foi capaz de levar a inovação a eles, além de
notar que depois do Programa ALI as empresas passam a ter resultados muito
positivos.
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Ser ALI é...
...receber conhecimento no dia a dia
do atendimento com cada empresa.

Ivete Buche
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Vi a publicação sobre a vaga para ser
ALI no perfil de um professor de Marketing
de Maringá, e como estava sem trabalhar
no momento, decidi fazer a inscrição. Fui
chamada para fazer a entrevista. Passou a
data que ligariam para informar quem havia
sido selecionado para a capacitação. Por não
ter recebido nenhuma ligação, na segundafeira à tarde liguei para a empresa responsável
pelo processo seletivo do Programa ALI e fui
informada de que havia sido aprovada para a
capacitação, que começaria no dia seguinte na
cidade de Toledo. Ufa! Que emoção! Na manhã
de terça-feira, fui direto para o treinamento.
Participei de todo o processo de seleção e
fui aprovada para atuar na cidade de Foz do
Iguaçu/PR. Foi uma surpresa, pois durante a
entrevista haviam citado para atuação nas
cidades de Cascavel e Toledo. Não conhecia a
cidade de Foz, mas o processo de capacitação
foi muito importante para o desenvolvimento
do trabalho em campo.
Ser um agente local de inovação foi uma
experiência muito gratificante, proporcionou
crescimento pessoal e profissional. As empresas
atendidas inicialmente foram supermercados
e panificadoras de pequeno porte. Mais tarde
foram abertas oportunidades para outros
ramos de atividade, exceto comércio de
calçados e roupas (que outro ALI atendia).
Ser ALI me possibilitou conhecer um pouco
do cotidiano das empresas atendidas, bem
como, onde estão localizadas. Levar a ideia de
inovação para os empresários foi desafiador,
principalmente pelo conceito que tinham de
inovação, ligado somente à tecnologia.
O grande ganho de ser ALI foi o
conhecimento recebido na capacitação e no

dia a dia do atendimento com cada empresa
atendida, aumento da rede de contatos, a
satisfação de ver os resultados obtidos pelos
empresários a partir de indicações/sugestões
realizadas. Também no lado pessoal me trouxe
muitos ganhos participar do programa ALI:
mudar de cidade, morar sozinha e passar a
dirigir (tinha carteira de motorista desde 2006,
mas não dirigia). A cidade de Santa Helena pode
ser considerada um bairro de Foz do Iguaçu, o
fato de não conhecer nada da cidade e ter que
atender os empresários em suas empresas fez
com que optasse por visitar os bairros e abordar
os empresários para oferecer o atendimento.
Essa estratégia de prospecção, além de me
permitir conhecer a cidade, favorecia que
o empresário aceitasse o atendimento diferente de quando o contato era via telefone,
bem como, conhecer novas culturas locais e
de outros países (Argentina e Paraguai). Outra
atitude foi buscar aperfeiçoamento através
do MBA Gestão Empresarial pela Fundação
Getulio Vargas.
Nossa! Quanta história desta experiência de
ALI. Mas, o que me lembro de engraçado é que
até conhecer bem a cidade de Foz, onde iria
atuar, eu normalmente dava voltas enormes
para ir de um local ao outro. Como a placa do
carro era de Santa Helena/PR, os motoristas
respeitavam, mesmo quando estava andando
devagar. E também acostumar com os pedintes
nas ruas e a forma peculiar de um empresário
que “convidava” para ir trabalhar por um tempo
na empresa, pegar no pesado, como ele falava.
Uma vivência como ALI que gerou uma
grande emoção foi a satisfação de ver o
empresário conseguir ampliar a empresa e
aumentar o número de postos de trabalho.
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Desde a ideia inicial de abrir a empresa,
queriam comercializar tintas. Devido à
situação da empresa optaram por começar
somente com o setor de ferragens. A partir
do meu atendimento o empresário percebeu
ser possível ampliar o espaço da empresa e
comercializar tintas e produtos relacionados.

do Iguaçu ser uma cidade de fronteira e devido
aos roubos em geral, os empresários são muito
desconfiados. Para convencê-los, eu fazia a
apresentação do que consistia o atendimento
e conversava sobre assuntos variados, para
demonstrar ser de confiança. Estratégia que
aprendemos a fazer, fazendo.

Essa foi a história que resultou no caso de
sucesso relatado neste livro, história da empresa
STI Tintas & Ferragens. Fiz a abordagem
e a apresentação do que o Programa ALI
contemplava para o empresário, que aceitou
participar. O empresário se mostrou bastante
interessado por trazer ideias de mudanças
que queria fazer e por aceitar opiniões de
fora. Nessa hora, o nome Sebrae e o fato de o
atendimento ser gratuito, contribuíram para o
sim do empresário.

Também no agendamento das visitas, era
outro desafio, pois a duplicidade de papéis
do empresário, muitas vezes dificultava a
concentração deles, pois muitos faziam
reuniões enquanto atendiam a clientes.
História muito comum nas consultorias dentro
do Sebrae.

Nos primeiros meses, não conhecer a cidade
e não ter identificação como ALI, dificultou
a prospecção dos clientes. Não tínhamos
uniforme e crachá que nos identificasse. Por Foz

As empresas que realizaram as mudanças/
inovações passaram a ser mais competitivas
no mercado de atuação, a conhecer o que
o Sebrae tem disponível para as empresas
de pequeno porte. A cidade ganhou com o
aumento da competitividade das empresas e a
geração de novos postos de trabalho.

IVETE BUCHE. Graduada em Administração com habilitação em
Marketing pela Faculdade Educacional de Medianeira e MBA em
Gestão Empresarial pela FGV. Atuou como ALI em Foz do Iguaçu e
Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Ter uma visão de alguém de fora da empresa sempre contribui para direcionar
novos caminhos, a tomar novas decisões. Um ALI é uma pessoa preparada
especificamente para isso. Aceitar o atendimento e colocar as sugestões em
prática é uma forma de melhorar os resultados.

•

Inovar em pequenas ações faz toda a diferença nos resultados gerais da empresa.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Uma ótima oportunidade para crescimento pessoal e profissional. A dedicação é
fundamental para obter resultados positivos.
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Ser ALI é...
...identificar riscos, avaliá-los,
controlá-los e assumi-los.

Jaime Fernando Nogueira
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Durante a graduação no curso de
Bacharelado em Turismo, fiz estágios
em diversas áreas, tanto em órgãos
governamentais como na iniciativa privada.
Trabalhei com organização e captação de
eventos, agenciamentos de viagens, hotelaria,
guiamento turístico em áreas naturais, etc.
Pude observar neste período a atuação
do Sebrae, especificamente no âmbito do
turismo, onde as ações estavam conjugadas
com outros órgãos (Secretaria de Estado de
Turismo, Agência de Desenvolvimento da
Rota dos Tropeiros, Secretarias Municipais de
Turismo, Paraná Turismo, etc.). Quando fiquei
sabendo do edital para o processo seletivo do
ALI, logo me inscrevi. Foi na hora certa, pois para
obedecer ao critério de tempo de formação,
seria o último ano que poderia me inscrever.
Vale relatar um ocorrido que, sem dúvida, foi
marcante na minha história com o Programa
ALI. Capotei o carro na rodovia indo para Ponta
Grossa fazer a prova e entrevista. Graças a
Deus, do acidente só ficaram a experiência e a
história, mas sem dúvida, ter sido agente local
de inovação foi uma “virada” na minha vida!
Para mim, ser ALI é identificar riscos, avaliálos, controlá-los e assumi-los. O cliente pode
ter um imprevisto e só lhe atender na próxima
viagem, o combustível pode encarecer, o
sistema pode não colaborar, o empresário
pode enrolar, a motivação do empresário
pode não ser a mesma do agente!!! Enfim, se
for ficar enumerando as variáveis que podem
influenciar no resultado, a lista ficará muito
grande. Acredito que ser ALI é incorporar os
valores do Sebrae e levar, para a empresa do
cliente, um olhar externo com enfoque em
inovação, estimulando gerar resultados que

aumentem a competitividade dos pequenos
negócios atendidos pelo Programa.
Pude exercitar esse conceito quando atuei
como ALI por um ano, metade do ciclo normal
do Programa, mas muito intenso e valioso. O
trabalho me levou a uma grande aprendizagem,
vivenciando a necessidade latente de inovação
e melhorias na gestão dos negócios nas micro e
pequenas empresas. Em função dessa experiência,
decidi focar minha carreira na área de consultoria
empresarial, especializada em empresas
integrantes da cadeia produtiva do turismo e em
língua inglesa para o mercado corporativo.
Dentro dessa experiência curta, mas muito
rica, acredito que a história mais caricata do
período em que atuei como ALI foi do acidente
de carro, só que isso foi antes do trabalho
começar. A maior dificuldade enfrentada
mesmo foi em função das distâncias entre as
cidades onde estava atendendo.
Outra história mais engraçada foi a das
cidades de União da Vitória e Porto União,
conhecidas como “gêmeas do Iguaçu”. Para
passar de uma cidade para outra, basta
atravessar uma linha férrea que corre próxima
ao centro da cidade. Uma vez, estacionei o
carro em Porto União (SC) e coloquei o cartão
de estacionamento no painel do carro, como
de praxe em qualquer lugar onde exista este
sistema de cobrança de estacionamento em
via pública. A surpresa foi que quando voltei fui
surpreendido por uma multa, pois o cartão que
havia posto era da cidade de União da Vitória.
Paguei vinte reais de multa e recebi um talão
com o mesmo valor. Como não vendi o talão
para outra pessoa levei o prejuízo. A fiscal para
quem paguei a multa me disse que é muito
comum esse tipo de situação lá.
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No desenvolvimento do nosso trabalho,
nem sempre era fácil falar de inovação para
os clientes, pois alguns acreditavam que a
inovação é algo complexo e caro. Porém,
a partir do momento que ficava claro o
assunto para os empresários, o diagnóstico
das oportunidades de melhoria da empresa
também era entendido. Outra dificuldade
para o sucesso do nosso trabalho como ALI
é a falta de disponibilidade de tempo que
os empresários dedicam para esse assunto.
Quando não há consciência para a necessidade
de inovar, muitas vezes o empresário não
executa as ações na prática e aí o resultado
final não aparece.
Porém, não podemos desanimar, sempre
encontraremos empresários que desejam
crescer e melhorar seus negócios. Um desses
foi a Pizzaria Planeta, uma empresa que
atendi como ALI. O empresário sempre muito
proativo, com certeza inovou no negócio e é
um dos casos citados neste livro. Uma das ações
propostas foi a de aderir à rede empresarial

que tem apoio do Sebrae no município. Após
o ALI, o empresário continuou participando de
treinamentos, cursos e atividades desenvolvidas
na cidade com o apoio do Sebrae.
Posso dizer que principalmente em
momentos de economia hostil, o trabalho do
ALI numa empresa pode ajudar o empresário
a identificar onde estão as oportunidades
para fazer o mesmo, ou até mais, usando
menos (tempo, dinheiro, suor, trabalho, outros
recursos).
Uma empresa inovadora pode motivar seus
concorrentes a perseguir os mesmos passos,
para se manterem competitivos, e quanto
mais empresas competitivas houver na cidade,
melhor para os clientes e para a cidade.
O empresário deve se manter motivado
para executar as ações propostas no plano
de ação, estabelecendo metas claras quanto
aos resultados que pretende alcançar com a
inovação proposta. O foco é muito importante!

JAIME FERNANDO NOGUEIRA (29 anos). Bacharel
em Turismo, atuou como ALI nas cidades de: Castro,
União da Vitória e Telêmaco Borba, em empresas
com atividades características do turismo, como
restaurantes, cafés, lanchonetes, hotéis, agências de
viagens e atrativos turísticos.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Permitam-se assumir riscos, desde que criteriosamente avaliados. As
oportunidades de inovação são imensas. Um dos desafios do ALI é demonstrar
ao empresário quais meios ele pode utilizar para trazer a inovação para a sua
empresa.  O segredo é saber: Onde está a informação? O que é necessário saber?
Quem pode ajudar? Para a maioria dessas perguntas, o Sebrae tem uma resposta,
e o agente deve conhecer as repostas que o Sebrae oferece. Isso pode contribuir
muito para a qualidade do trabalho do agente.

•

Outro fator importantíssimo é ficar atento para as maiores dificuldades do
empreendedor. O plano de ação deve ir ao encontro das necessidades do cliente,
pois é quase certo que o empreendedor se sinta mais motivado a inovar naquilo
que lhe “tira o sono”.
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Ser ALI é...
...poder contribuir com os
empreendedores e ajudá-los a inovar.

Luciana Maria Alves
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Fiquei sabendo do Programa ALI por uma
amiga da faculdade, tive curiosidade em saber
como era o Programa, por se tratar de uma
oportunidade para recém-formados. Realizei
a inscrição, na verdade nem estava esperando
ser chamada, foi uma surpresa maravilhosa
ter passado. Em seguida deveria participar da
capacitação em Foz do Iguaçu, mas eu precisava
estar em outra cidade, Joinville/SC, no mesmo
período. Voltei a Foz do Iguaçu para participar
da capacitação, foi uma oportunidade e
experiência incríveis.
No primeiro momento não fui habilitada
para dar início aos trabalhos como agente.
Voltei novamente para Joinville/SC e, após um
tempo, o Sebrae/PR entrou em contato, para
verificar o meu interesse em atuar como ALI.
Logo falei que sim. Com essa oportunidade,
voltei para Foz do Iguaçu, porém fui atender a
região Cantu, que fica um pouco distante da
cidade de Foz.
Que experiência! Porque ser ALI é
poder contribuir com os empreendedores,
estimular a inovação e o crescimento para o
desenvolvimento das empresas. Isso é um marco
para a nossa vivência profissional e pessoal.
Adquiri muitos conhecimentos com
os empreendedores que fizeram parte do
Programa. Essa experiência de ser ALI contribuiu
também para melhorar a minha comunicação
e interação com as pessoas. A partir disso, eu
me propus a estabelecer metas e objetivos
para minha vida pessoal e profissional, algo
que antes eu não pensava.
Acredito que não tive tanta dificuldade
na minha trajetória como ALI, foi mais uma
experiência em viajar sozinha para cidades que
não conhecia, um pouco de dificuldade foi em

achar endereços das empresas, mas após um
tempo tomei conhecimento dos endereços e
rota para chegar em cada lugar. Graças a Deus,
nunca furou o pneu do carro.
Acredito que a maior emoção da nossa
missão de ALI é ver as mudanças geradas nas
empresas e a força de vontade dos empresários
em inovar e acreditar no seu negócio, que
ele pode ser inovador e colher excelentes
resultados. É muito gratificante!
Como entrei praticamente no segundo
ciclo do programa ALI não tive muita
dificuldade na prospecção de clientes, pois a
meta já estava cumprida pelo Agente anterior,
mas tive algumas dificuldades para encontrar
os clientes que já faziam parte do Programa
ALI, e buscar a confiança e interação entre
Agente e empresário. Mas foi bem tranquilo,
logo que estabeleci o contato. Já durante o
atendimento aos empresários, o desafio era
buscar o cumprimento das ações que o agente
anterior havia estabelecido.
A empresa que indiquei para a história de
sucesso neste livro é o Restaurante Point,
parceira da associação comercial da cidade de
Laranjeiras do Sul há bastante tempo e com
uma história muito significativa e inovadora
no seu segmento na cidade. O fato de que
o restaurante já fazia parte da Associação
Comercial facilitou a compreensão da
empresária sobre o objetivo do programa e
sobre a implantação das ações de inovação.
Acredito que os benefícios gerados para
a empresa foram muitos. Os empresários
estavam sempre dispostos a colaborar,
buscando conhecimento para desenvolver
cada vez mais a empresa.
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A cidade tem grande potencial para o desenvolvimento socioeconômico. Há muitos produtores
rurais que podem aproveitar o Programa ALI para trazer a inovação e com isso contribuir para o
desenvolvimento, conhecimento, expansão, fortalecimento dos negócios e estimular parcerias.
LUCIANA MARIA ALVES. Formada em Administração e MBA
em Elaboração, Avaliação e Gerenciamento de Projetos. Atuou
como ALI em Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu (Região
Cantu) – Paraná.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não desistam do sonho, do objetivo que almejam, é em vocês que muitos se
espelham para iniciar seu negócio e torná-lo inovador sempre.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Aproveitem a oportunidade que é única, aproveitem também o que os
empresários têm a oferecer com as experiências e conhecimentos que eles
possuem e sejam humildes sempre.
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Ser ALI é...
...agregar conhecimento em cada
minuto do dia a dia vivenciado.

Máyra Raquel Zacharias
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Minha história como ALI começa quando
eu trabalhava como engenheira em uma
indústria de alimentos no interior de São Paulo.
Entediada pela monotonia da empresa, resolvi
largar o emprego e procurar um novo desafio.
Tinha vontade de fazer algo diferente, mas não
morar muito longe. Um dia, procurando na
internet, vi o processo seletivo para o Programa
ALI. Na época, não fazia ideia do que era o
Programa e o trabalho do ALI, mas me inscrevi.
Fiz todos os processos e passei, quase desisti
pela distância e por não conhecer bem o que
realmente viria pela frente, mas aguentei, fui
até o final e... consegui passar.
Com certeza não me arrependi da decisão
tomada. Ser ALI é fantástico, digo que uma das
maiores e melhores experiências que já tive. É
algo muito significativo para o sucesso, tanto
da nossa profissão, dos empresários da área e
para o País como um todo, pois contribui para
o desenvolvimento local. Além do crescimento
pessoal e profissional que traz para nossa vida.
Cresci muito como ALI, fiz muitos amigos, muitos
contatos e agreguei muito conhecimento em
cada minuto do dia a dia vivenciado.
As histórias são muitas, mas acredito que
as histórias mais engraçadas tenham ocorrido
entre os próprios ALI. Lembro de ter me
perdido várias vezes procurando as empresas,
sem contar a história do pneu furado na ida
até uma agroindústria rural. Ainda bem que
eu tinha estepe e muitos homens na empresa.
E várias outras histórias que ficarão vivas na
minha memória. Com certeza, mais histórias
boas do que ruins. Porém, alguns momentos
pessoais ruins aconteceram nesse tempo, no
qual pensei em desistir, mas o dia a dia do ALI
sempre foi muito inspirador. Já o maior desafio

foi pessoal por estar longe da minha família.
E eu não disse que essa experiência de
ser ALI é fantástica? E com certeza muito
emocionante. A maior emoção nesse trabalho
foi a minha ida para Itália com o gestor do
Sebrae e alguns empresários do setor de
alimentos, um sonho antigo que graças ao
trabalho como ALI consegui realizar. Essa
experiência é para toda a vida.
No dia a dia do meu trabalho como ALI,
muitas empresas tiveram sucesso com a
inovação e uma dessas foi a empresa escolhida
como caso de sucesso, a PORK’s EMBUTIDOS
E DEFUMADOS. Os empresários acreditaram
e confiaram no trabalho do Sebrae e do ALI
e, com isso, abraçaram a causa da inovação e
realizaram todas as indicações sugeridas de
inovação. Por isso é um caso de sucesso. Foi
difícil convencê-los a participar, mas depois eles
agradeceram. O trabalho realizado na empresa
foi bem bacana, agregou novos produtos, uma
empresa de acordo com a legislação vigente,
com controle de qualidade assegurado e
pode se destacar cada vez mais no mercado.
A empresa fica em Nova Esperança, próxima a
Maringá, cidade pequena onde uma empresa
inovadora ganha clientes com facilidade.
Duas dificuldades eu tive que vencer
na atuação como ALI: na prospecção, pois
encontrar as empresas era difícil, já que eu
não era da cidade, nem do estado. A outra era
de fazer os empresários compreenderem o
objetivo do Programa. Muitos ainda se assustam
quando algo gratuito que vai até eles possa ser
a solução que faltava para o seu negócio. Mas
esse é o grande desafio, se conseguir mudar
essa realidade da visão empresarial, o resultado
é fantástico.
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Durante o atendimento no meu setor foi
muito prazeroso, sempre muito bem recebida e
não tive problemas com as empresas. Acredito
que o desafio era fazê-los implantar as soluções
sugeridas, principalmente quando envolvia os

próprios empresários. Muitos micro e pequenos
empresários ainda acreditam que sem eles
a empresa não sobrevive, que precisam fazer
tudo. Então, mudar esse pensamento e achar
um tempo no dia deles foi o maior desafio a
ser vencido.
MÁYRA RAQUEL ZACHARIAS. Formação em
Engenharia de Alimentos. Atuou como ALI em Maringá..
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Se puder ter o prazer de atuar como ALI, agarre essa oportunidade, principalmente
se for recém-formado. Você vai aprender coisas que dificilmente encontrará na
vida profissional. É uma experiência impar, única!

•

Sinto-me privilegiada de ter participado e agregado tanto valor a minha vida
pessoal e profissional. O desafio com certeza foi vencido..
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Ser ALI é...
...ter uma experiência real de
empreendedorismo, sem ser
empresário.

Natalia Cristina Moutinho Sant’anna
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Após indicação de colegas de profissão me
inscrevi no processo seletivo para o Programa
ALI e participei das etapas eliminatórias. Não
consegui ser ALI na primeira turma. Fiquei
como backup e fui chamada logo em seguida
após a desistência de outra profissional.
Ser ALI foi uma grande experiência e
aprendizado, pois o contato direto com os
profissionais contribuiu muito para meu
desenvolvimento profissional.
O aprendizado no dia a dia de uma
empresa, o conhecimento somado a cada
dificuldade vencida e as conquistas do setor
de turismo. Além da oportunidade de ter uma
experiência real de empreendedorismo, sem
ser um empresário.
As experiências vividas foram maravilhosas
e intensas: enfrentar viagens de carro sozinha,
me perder no caminho, pneu furado, metas
e metas a alcançar, viagens para encontros
nacionais, etc... Mas valeu a pena ser ALI,
porque é emocionante ser reconhecida pelos
empresários como uma profissional capacitada
que está à disposição para ajudá-los e por meio
desse apoio contribuir para o crescimento
da empresa. Ser ALI é ser representante
responsável pela imagem de uma Instituição

de tamanho, respeito e reconhecimento
nacional, que é o SEBRAE.
Na minha visita como ALI ao Hotel São
Mateus, o meu caso de sucesso contado neste
livro, percebi o interesse do empresário pela
inovação. Com o trabalho desenvolvido pelo
Programa ALI foram firmadas outras parcerias
diretamente com a gestora de Turismo do
Sebrae/PR na região centro do Estado Nadia, e com isto a empresa realizou diversos
cursos e atividades a fim de profissionalizarse e melhorar várias áreas da empresa. O
Hotel atingiu melhorias no atendimento e na
infraestrutura que resultaram em mais clientes
e maior ganho econômico. Ganho para toda a
região e o setor hoteleiro.
Dificuldades comuns para todos os ALI
também enfrentei, como: empresários que
negaram a participação devido a experiências
negativas anteriores, desistência no meio do
trabalho, falta de interesse de alguns.
Situação comum, porém, é encontrar
aqueles que compreendem o objetivo do
Programa ALI e se interessam pelo conceito da
inovação que o projeto propõe às empresas.
Esses conquistam bons resultados com certeza.

NATALIA CRISTINA MOUTINHO SANT’ANNA. Bacharel
em Turismo. Atuou como ALI nas cidades de Ponta Grossa,
Irati, Tibagi e São Mateus do Sul.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Aproveitar dos recursos oferecidos pelo Sebrae.

•

Participar das atividades orientadas.

•

Valorizar as oportunidades que ocorrem no seu setor - parcerias.
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Ser ALI é...
...aprender e se reinventar a cada
dia, a cada visita feita a uma
empresa.

Nickolas Zeni Kretzmann
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Minha história com o Sebrae é muito
significativa. Meus pais são consultores
credenciados do Sebrae/PR e já tinham ouvido
falar desse novo Programa que estava sendo
lançado e que buscava novos talentos para
atuar na área de inovação. Passando-se algum
tempo, achei o anúncio da oportunidade
aqui na cidade de Toledo e fui saber mais
informações. Fiz a minha inscrição, participei
do processo seletivo, fiz a capacitação, etc., e
passei.
Ser ALI é aprender e se reinventar a cada dia,
a cada visita feita em uma empresa. Explorando
ao máximo o seu potencial e procurando ser
um profissional cada vez mais completo. Pois
é uma grande responsabilidade saber que
lá na outra ponta existe um empresário que
aguarda ansioso por suas recomendações
e contribuições para tornar seu negócio
próspero e inovador. Não pode errar!
Sem dúvida, o amadurecimento profissional
é algo fantástico com a experiência como
ALI. Comigo não foi diferente. Desenvolvi
habilidades de negociação, melhorei minha
argumentação, aprendi a ouvir mais e ser mais
assertivo no momento de tomar decisões. Hoje
ainda encontro muitos consultores que patinam
para alavancar suas carreiras. Diferentemente
do que aconteceu comigo. Já entrei focado
no que eu estava buscando. É claro, nem todos
aproveitam essa oportunidade com esse afinco.
Mas para mim foi um resultado muito bom.
As amizades foram outra grande conquista,
por fazer parte do Programa ALI. Era possível
me divertir e ao mesmo tempo conversar sobre
trabalho, trocar experiências o tempo todo,
desenvolver e aplicar ideias com um grupo
formado com várias expertises diferentes;

foram os maiores ganhos para mim.
Porém, como nem tudo são flores, confesso
que a parte de fazer os lançamentos no sistema
sempre foram “uma pedra no sapato”. No
restante não tive dificuldades, planejava bem
antes de sair a campo prospectando empresas.
Na hora da prática tudo era mais fácil.
Algo que sempre me deixava desanimado
era quando eu fazia as visitas e o empresário
nem lembrava onde tinha guardado o material
e plano de ação que havíamos trabalhado
nas visitas anteriores. Um retrabalho que foi
necessário por algumas vezes. Essa ação não
diminui a qualidade do trabalho como um
todo, mas empresas que agem assim deixam
de se desenvolver ainda mais.
O fato de me despedir dos empresários ao
final do ciclo foi algo extremamente especial
para mim. Ouvir palavras como: “Você fez a
diferença para mim e para minha empresa”,
é aquela conquista que não tem preço. Foi
realmente muito bom ouvir expressões como
essas ao final do trabalho como ALI.
A empresa MM Calçados é mais uma
empresa escolhida como caso de sucesso
do Programa ALI e por mim atendida. Tudo
começou quando convidei a empresária para
participar e ela aceitou logo de cara, pois
adorava desafios. Achei incrível essa postura da
empresária, que trabalhou com uma vitalidade
e dinamismo inspiradores. De lá pra cá, foram
diversos os programas, consultorias, missões
técnicas e outras atividades de parceria
desenvolvidas com o Sebrae. Nos últimos
meses, o Programa ALI foi um suporte, mas as
iniciativas de aderir a outros produtos Sebrae
partiam sempre da empresária.
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Os empresários do varejo em geral da cidade
de Toledo não sabiam o que era a inovação.
Achavam que era somente coisa para indústria.
Aqueles que encararam o desafio de tornar seus
modelos de negócio inovadores, hoje colhem
os frutos, e a tal da “crise”está menos significativa

para essas empresas. Percebi também que a
participação de empresários nas decisões da
Associação Comercial aumentou de forma
significativa na cidade, talvez impactados pelas
ações promovidas pelo Programa ALI.
NICKOLAS Z. KRETZMANN. Graduado em
Administração, especialista em Estratégias
Empresariais. Atuou como ALI em Toledo.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

O mercado não tem mais espaço para os empresários “coitadinhos”, aqueles
que só se queixam, aqueles que focam nos problemas. Hoje o mercado precisa
de empreendedores daqueles que dão um passo à frente e correm riscos
calculados. Se desejam destacar-se em um mercado cada vez mais competitivo e
diversificado é preciso fazer diferente. É preciso inovar. E o ALI tem as ferramentas
para isso acontecer.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Se estão em busca de algo que possa trazer ao mesmo tempo realização pessoal,
desenvolvimento da carreira profissional e vontade de mudar a cultura do nosso
País. O Programa ALI é o canal ideal para conseguir tudo isso.
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Ser ALI é...
...mudar comportamento,
amadurecer profissionalmente e
ganhar visão de futuro.

Sidnei Nogueira dos Santos
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No início de 2012, eu estava disposto a sair
do emprego em qual trabalhava por cinco
anos. Meu desejo era empreender minhas
ideias, gerar novos recursos por meio da minha
atividade no campo da moda, com prestação
de serviços em modelagem de roupa e
desenvolvimento de produtos para o setor da
confecção. Eu já tinha uma boa experiência no
campo do vestuário: mais de 15 anos de atuação.
Comecei bem cedo nessa área, com apenas 14
anos já costurava alguns itens, como estojo
pra lápis, canetas e borracha. Esse aprendizado
me deu confiança para meu propósito, que
era empreender. Mas tinha outro sonho que
trazia comigo: trabalhar no Sebrae, instituição
que admiro por ser um apoio importantíssimo
para as micro e pequenas empresas. Eu
imaginava que só profissionais formados em
administração trabalhariam no Sebrae, mas
fiquei muito surpreso quando recebi um
e-mail da UniCesumar, de Maringá, com a
proposta de trabalho e no anúncio estavam
também incluídos profissionais formados em
moda. Achei a proposta fantástica e não pensei
duas vezes. Enviei meu currículo, sem muita
pretensão, pois não acreditava que iriam me
chamar. Para minha surpresa, após 15 dias me
ligaram dizendo que meu currículo havia sido
selecionado e que eu deveria comparecer a
uma entrevista em Maringá.
Uma oportunidade incrível, pois permite
ao profissional agente local de inovação
contatos diretos com empresas e empresários
de segmentos diversos, além de oferecer a
oportunidade de poder contribuir para o
desenvolvimento de um ambiente melhor
e inovador dentro das empresas atendidas. É
muito bom ver o sorriso de um empresário,
satisfeito por perceber que é possível haver

inovação mudando pequenas coisas dentro
do empreendimento ou até mesmo seu
comportamento.
Sem dúvida uma grande oportunidade,
pois permite ao profissional recém-formado
atuar de modo prático e contribuir para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de
empresas carentes em gestão da inovação. Os
ganhos pessoais são muitos, desde a mudança
no comportamento, o amadurecimento
profissional e a visão de futuro. As inúmeras
histórias de empresários são lições de vida
para quem está iniciando na carreira, seja
ela qual for. Cito meu exemplo, após o ALI
pude empreender minha marca no ramo da
moda, a qual leva meu próprio nome SIDNNEI
NOGUEIRA, um sonho que coloquei em prática.
É algo simples, mas está ganhando proporção.
Durante o período de ALI, não posso dizer
que tive alguma história engraçada, mas tive
uma um tanto ruim, fui assaltado. Após atender
uma empresa, saí a caminho de casa, já era por
volta das 19h quando parei num semáforo e fui
abordado por dois elementos que me renderam
e levaram meu carro, notebook, modem de
internet, câmera fotográfica e me levaram com
eles. Andei duas quadras dirigindo, depois me
obrigaram a passar para o acento do carona,
onde andei mais duas quadras e chegamos
a outro semáforo, faltavam 3 luzes vermelhas
para o sinal abrir, quando Deus me iluminou
e criei coragem para abrir a porta do carro e
sai correndo, nisso o semáforo abriu e saíram
em alta velocidade. Foi uma situação chata
na época, mas superei tudo e continuei meu
trabalho como ALI.
Uma dificuldade que encontrei no começo
do projeto ALI foi com relação ao agendamento
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com empresários, tanto para adesão quanto
para realização do diagnóstico. Eles alegavam
não ter tempo, porém eu insistia e conseguia
contatá-los.
Várias vezes o trabalho me emocionou.
O Programa ALI trouxe oportunidades
enriquecedoras, a exemplo da formatura da
capacitação dos agentes na sede do Sebrae/
PR, em Curitiba, e a atenção que os gestores
estadual e regional tiveram para conosco.
O resultado obtido foi graças ao trabalho em
conjunto de gestores e ALI. As capacitações que
tivemos ao longo do Programa fortaleceram o
conhecimento dos agentes e propiciaram novos
recursos e ferramentas para a atuação do ALI em
campo. Eu agradeço imensamente a Deus por
ter me dado a graça de participar do Programa
ALI, vivências estas que jamais esquecerei.
Quando uma empresa era abordada e
o Programa apresentado, surgiam diversas
reações por parte dos empresários. Muita
resistência, alguns mais abertos, outros mais
fechados. Por se tratar de uma proposta nova
que seria implantada na empresa, isso causava
uma reação de desconforto. Para muitos, sair
da zona de conforto não é algo simples. Por
isso, resistiam à mudança.
Sempre fui bem atendido quando era
estabelecida uma visita por agendamento, mas
às vezes nas visitas sem horário marcado para
pegar documento ou mesmo convidar para
alguma palestra ou reunião, tomava um chá de
cadeira. Mas, entendo que faz parte da dinâmica
do dia a dia dos pequenos empresários.
O primeiro contato do ALI com a empresa
Santa Sofia, que é o meu caso de sucesso do
Programa ALI, foi por meio do APL (Arranjo

Produtivo Locail) do vestuário de Cianorte com
a proprietária Oséias Gimenes.
Uma empresária jovem, que expressou um
entusiasmo grande quando abordada pelo
ALI. Aberta à mudança, ela percebeu novos
caminhos e oportunidades de crescimento
na ferramenta que estava ante seu
empreendimento: o programa ALI. Ela conhecia
o Sebrae, mas na época Cianorte não tinha
Ponto de Atendimento e era carente de acesso
a informações. A empresária encontrou no ALI
esse degrau para um melhor aperfeiçoamento
de seu empreendimento.
O Programa facilitou o acesso às
informações. Nas visitas, por e-mail ou ligações
telefônicas o empresário fica sabendo dos
eventos envolvendo seu setor de atuação. Os
diversos cursos, palestras, seminários e outros,
fomentavam a participação do empresário e
favorecem seu aperfeiçoamento, com novas
práticas para inovar no mercado de atuação.
Ao longo do período em que atuei como ALI,
esses eventos aconteciam com frequência,
e eram ferramentas favoráveis para o agente
local de inovação oferecer aos empresários.
O reflexo de tudo isso era um bom trabalho,
pois o empresário tinha a mente aberta para
inovar, as condições internas e externas
da organização também eram favoráveis,
fomentando melhores condições para seus
empregados e para a comunidade, cidade e
país. No período como ALI, tais acontecimentos
eram frequentes, pois o Sebrae, com o apoio
do APL e universidades parceiras, além da
Prefeitura de Cianorte, sempre promovem
eventos e reuniões com membros do setor,
fomentando as indústrias do segmento do
vestuário.

SIDNEI NOGUEIRA DOS SANTOS, formação em Moda e
Estilo pela UNIPAR e em Moda pelo CESUMAR em Maringá.
Atuou como ALI na cidade de Cianorte.
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Criar um ambiente inovador não está distante da realidade é possível a todos.
Ter a consciência de que a inovação está no processo produtivo, na gestão, nos
produtos e até mesmo no atendimento ao cliente, ou seja, em todos os lugares
da empresa. Em muitos casos, inovar não custa dinheiro. Um exemplo é um
layout melhor arranjado, dará ao processo produtivo mais dinamismo e uma
produção mais eficiente.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

A decisão de escolher uma profissão, uma carreira de sucesso, está ligada ao
desejo de realizar. Por isso algumas dicas são importantes:
•

Se permitir algo novo na vida e o novo pode ser a experiência como ALI. Viver
o novo no sentido de mudança de comportamento, ampliação do networking,
crescimento pessoal e profissional, sem dúvida é a essência do programa ALI.

•

Seja um Agente Local de Inovação e mostre ao empresário que quer inovar, mas
não sabe por onde começar, que a inovação está nos detalhes, sem investimentos
altos e com a certeza de que a mudança realizada irá impactar em resultados
positivos na empresa.
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Ser ALI é...
...compartilhar conhecimento o
tempo todo, com amigos, colegas e
empresários.

Weliton Monteiro Perdomo
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Quando cheguei em Maringá, estava à
procura de uma oportunidade para desenvolver
os atributos adquiridos no curso superior em
Administração de Empresas. Navegando pela
página do Sebrae/PR encontrei o anúncio com
as vagas e as cidades para atuação no Programa
ALI, incluindo Maringá. Eu me identifiquei com
a proposta de inovação e me candidatei, sendo
em seguida aprovado em todos os processos.
Assim, logo iniciei a jornada.

seguir em frente mesmo com as dificuldades.

Para mim, ser ALI é compartilhar
conhecimento o tempo todo, com amigos,
com colegas e com empresários. Enfim, por
onde o agente anda, ele está sempre à procura
de informações e a preocupação seguinte é
disseminá-las com o maior número de pessoas
possível.

Alguns empresários mais resistentes
colocavam obstáculos para o atendimento do
ALI. Mencionavam minha pouca idade e falta de
experiência, dizendo que tinham muito tempo
a frente de uma empresa e que dificilmente
os consultores do Sebrae poderiam ajudá-los.
Mas, sabemos que esses desafios, só nos fazem
crescer e aprender mais.

Um dos maiores ganhos foi a oportunidade
de ter sido ALI, pois além de tamanha
aprendizagem foi a porta de entrada para o
Sebrae. Sempre almejei integrar o quadro de
colaboradores dessa instituição e, somando às
experiências profissionais anteriores, participei
de um processo seletivo e hoje faço parte do
corpo de consultores técnicos do Sebrae/PR.
Além desta parte da história, muitas outras
aconteceram. No primeiro dia de atuação
fui comunicado que teria de trabalhar em
Cianorte e não mais em Maringá, como era a
minha expectativa. Quando recebi essa notícia
fiquei dias refletindo, uma vez que tinha família,
esposa e filha morando em Maringá. Cheguei a
pensar em desistir do trabalho, mas com foco e
persistência mantive minha opinião e passei os
dois anos viajando diariamente para atender as
empresas em outra cidade. No final de tudo me
dei conta de que tomei a melhor decisão, de

Porém, antes de começar, as primeiras
semanas foram tensas, após várias ligações
e algumas visitas frustradas, o trabalho e a
pressão pelas metas começavam a preocupar.
Mas nada como a primeira adesão, e dali por
diante, com a ajuda de instituições e parceiros
locais, a entrada nas empresas e a evolução
do trabalho foi permitindo o sucesso nas
abordagens.

Um momento de emoção também foi
a oportunidade de ter sido aprovado como
consultor credenciado do Sebrae, mesmo
enquanto atuava no Programa ALI. Resolvi
manter o compromisso assumido com o
Programa ALI até o final. Valeu!
Atender a empresa Mulata Café, o meu
caso de sucesso, foi como um presente. Já na
primeira visita, a empresária disse: “Você parece
que caiu do céu”, e assim foram todas as demais
ações do Programa, o diagnóstico, a devolutiva
e todas as ações propostas. O sucesso que
a empresa obteve foi fruto do trabalho do
Programa ALI, que levou a empresa alcançar
patamares de evolução em todos os aspectos,
desde a gestão, o posicionamento de mercado
e a liderança inovadora que se desenvolveu.
As empresas que tiveram os melhores
resultados, durante e após o acompanhamento
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do ALI, foram exatamente as que colocaram
em prática as ações propostas, que deram
a liberdade de trabalho para o agente e
principalmente que experimentaram a
inovação no dia a dia da empresa. Os ganhos
são os mais variados, como o aumento da

produtividade, a organização das rotinas
e pessoas, além do desenvolvimento para
lideranças. Para a cidade, a oportunidade foi
de integrar os ALI no convívio empresarial,
colocando como pauta de discussões a
inovação como meio de destacar as empresas
e gerar o desenvolvimento de capital.
WELITON MONTEIRO. Graduado em
Administração de Empresas e MBA em Finanças.
Atuou como ALI em Cianorte..
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Identifiquem a inovação como oportunidade de negócio.  Sejam curiosos quanto
a esse tema. Ferramentas como o Programa ALI que poderão proporcionar um
apoio consistente para a evolução da maturidade da gestão da empresa, onde
os ganhos são reais e financeiros.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Avaliem o Programa ALI como uma oportunidade de ingresso profissional numa
das carreiras que mais cresce, a de profissionais consultores de empresas. O
profissionalismo e a dedicação dispendidos enquanto agente de transformação
nas empresas certamente gerarão bons frutos em relação aos contatos que esse
trabalho proporciona, é uma rica experiência que mestrado ou pós-graduação
nenhuma poderá proporcionar.
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A GESTÃO DO
PROGRAMA AGENTES
LOCAIS DE INOVAÇÃO
NO PARANÁ

A aplicação da metodologia do Programa ALI é uma ponte para a inovação entre o Sebrae e
as Micro e Pequenas Empresas. É uma forma do apoio sólido e diferenciado, no sentido do Sebrae
ter um acompanhamento mais próximo das empresas que desejam avançar na sua gestão e se
preparar melhor para serem mais competitivas no mercado.
E para contarmos as histórias das empresas inovadoras beneficiadas pelo Programa ALI,
precisamos contar as histórias dos agentes locais que fazem a interface entre o Sebrae e as
empresas. Para contarmos as histórias dos agentes, precisamos mostrar a equipe que trabalha
do outro lado desta parceria para criar o suporte necessário e fazer com que os agentes possam
desempenhar o trabalho junto às empresas. E assim entendemos porque tudo funciona numa
cadência harmoniosa.
Esse suporte significa: formação, informação, organização, inspiração, muito trabalho de apoio
e incentivo para que tudo possa acontecer da melhor forma possível e os resultados positivos
aparecerem nas empresas. Como funciona?
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ADIR SIDNEI MATTIONI
Consultor e gestor de Projetos do Sebrae/PR na região oeste do Estado

O papel do gestor do Programa ALI, no
Paraná, é fazer a interlocução da proposta na
região de sua atuação. É sua responsabilidade a
gestão direta dos agentes locais de inovação e
a interação com as instituições do setor. “Nosso
trabalho já traz bons resultados. Só no oeste
do Paraná, foram atendidas mais de 1.000
empresas nos últimos três anos.”
O trabalho inicia quando o Sebrae seleciona
os setores que querem atuar com os agentes
de inovação. Feita essa seleção, os gestores dos
projetos setoriais relativos são selecionados
para serem os gestores dos ALI atuando juntos
com estes, na orientação e no estabelecimento
de estratégias de como convencer o cliente a
aderir ao Programa.
Após a adesão ao Programa, o empresário
passa a receber as visitas do ALI para as
seguintes ações:
1. O diagnóstico da situação da empresa.
2. Apresentação da situação da empresa.
3. Definição das ações que deverão ser
implantadas para as melhorias na empresa.
Após essa etapa, o ALI ainda faz o
acompanhamento da implementação das ações
escolhidas. Lembrando que são dois anos de
acompanhamento do ALI com cada empresa.
O primeiro desafio a ser vencido aparece em
relação ao desempenho do Agente indicado:
pouca experiência, falta de conhecimento
e insegurança inicial, às vezes não passam a
credibilidade para o empresário se convencer
e não resistir à adesão ao Programa, além do
que, já no início o ALI propõe inovações e

esta é uma palavra que ainda assusta muitos
empresários.
O segundo desafio é a manutenção do
empresário no Programa e o convencimento
da importância de executar as ações propostas
no planejamento, sendo que em muitos casos
o resultado esperado acontece a longo prazo.
Por isso, o trabalho de articulação do gestor
é de fundamental importância para atenuar
essas dificuldades.
O que percebemos, como um grande
benefício em decorrência do Programa
ALI, é que empresas que inovam, sempre
acabam crescendo e com esse crescimento
a geração de emprego e renda é uma das
primeiras consequências que observamos.
Isso traz evolução para as comunidades e
consequentemente para as cidades.
O ganho é para toda a cadeia envolvida. Para
a empresa, o fato de o empresário conhecer o
radar de inovação e saber o quanto a empresa
dele pode inovar já um grande ganho. Para
o ALI é uma preparação e possibilidade de
mercado muito grande, pois o aprendizado
e o crescimento profissional que se observa
nos profissionais é enorme. Para o Sebrae, isso
significa poder cumprir com seus objetivos de
atender à classe empresarial proporcionando
seu crescimento e inovação.
O fato do Programa ALI ser integralmente
gratuito e o empresário contar com um agente
por um período de dois anos prestando
assessoria na empresa, é algo muito bom para
qualquer empresa, mas melhor ainda é saber
que há uma instituição como o Sebrae dando
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todo o suporte ao agente e abrindo as portas
de todos os Programas e treinamentos para os
empresários se beneficiarem.
Como gestor, foi importante poder
contribuir com o Programa em todas as
suas fases e constatar os inúmeros avanços
proporcionados pelo trabalho dos ALI
nas empresas. Acompanhar a evolução e
implantação de inovações muito simples,

mas que geraram grandes resultados. Os ALI
que se tornaram funcionários do Sebrae ou
até mesmo consultores prestando serviços de
qualidade para muitas empresas.
Todo o Programa é uma relação ganha a
ganha, porque todos os participantes têm
resultados muito bons, só depende do grau de
entrega de cada um.

BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

Não deixem de participar do Programa  ALI sempre que forem convidados, saiam
da zona de conforto e busquem inovar em suas empresas sempre. Isso lhes trará
ótimos resultados.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

A sua dedicação ao Programa lhe abrirá muitas portas de trabalho, além do seu
crescimento profissional se você se dedicar inteiramente ao Programa.
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JOSÉ HENRIQUE MARTINS
Consultor e gestor de Projetos do Sebrae/PR na região norte do Estado

Desde o início do desenvolvimento da
gestão dos ALI em Apucarana, muitas empresas
já foram atendidas no setor de vestuário,
segmento predominante nesta região.
Como o Sebrae já possui um projeto
estruturado para o atendimento as empresas
de vestuário de Apucarana e Região, o
processo de adesão das empresas nas ações
programadas já acontece naturalmente, assim
o Programa ALI passou a compor a estrutura do
Projeto, oferecendo diagnóstico estruturado e
plano de ação. Com o diagnóstico realizado
através do atendimento do ALI, identificando
oportunidades de melhoria na empresa,
a priorização de frentes de trabalho fica
mais focada e com maior resultado, sendo
acompanhado periodicamente pelo agente.
É perceptível uma dificuldade comum
na maioria dos empresários, com relação ao
entendimento sobre o tema inovação, que é
amplo, onde muitos consideravam que não
seria oportuno o trabalho na empresa por ser
pequena e não ter pessoal qualificado para
atender o Agente. Após o esclarecimento
de como trabalhamos o tema inovação na
gestão e quais instrumentos são utilizados, os
empresários apresentam-se mais receptivos
e aderem ao Programa. É simplificar o tema,
fazendo razão da sua aplicação e resultados.
São muitos os benefícios em decorrência
do Programa ALI. Para a cidade o benefício é
o desenvolvimento das empresas de forma
sustentável e perene, buscando sempre o
crescimento. Para os empresários é a inserção

do modelo de planejamento com base em
informações (diagnóstico), onde as ações são
mais assertivas e com maior resultado. Para
o setor de vestuário é o fortalecimento dos
nossos parceiros em apoiar as realizações
das ações comuns, o trabalho coletivo e a
troca de conhecimentos. Para a sociedade,
a conscientização para a inovação, em
todos os aspectos, o despertar para o tema,
desmistificando e trazendo de forma prática e
simples, fazendo com que outras instituições e
organizações pensem em projetos e invistam
no tema.
Acredito que é uma excelente forma de
apresentar o tema inovação para os empresários.
É uma oportunidade de trabalhar a inovação
e inserir na empresa o aprendizado de forma
contínua, gerando consequentemente uma
gestão eficiente, com resultados e rompendo
limites.
A diversidade de informações e
conhecimento, o aprofundamento nas questões
empresariais de forma prática e efetiva também
contribuem para o crescimento do ALI.
Para o Sebrae, a oportunidade de acompanhar
de perto as empresas, com a presença do ALI
periodicamente, nos fornecendo informações
para a adequação de nossas ações, dos nossos
resultados e do Programa.
Uma boa mensagem que serve de fonte de
inspiração para o nosso dia a dia com o Programa
ALI. Muito obrigado pela oportunidade!
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

O futuro da empresa depende exclusivamente da visão e vontade do empresário,
por isso observe o que está a sua volta, não somente dentro da sua empresa ou
da empresa concorrente diretamente, observe outros segmentos, outros setores,
pessoas e situações, faça links com o seu empreendimento ou até com um
novo empreendimento, fique antenado a tudo que acontece, as oportunidades
passam constantemente ao seu lado, basta parar e observar, a inovação começa
na observação.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Aproveitem o momento que estão dentro da empresa e se profissionalizem
ainda mais, busquem alternativas, sirvam de apoio ao empresário, com isso o
crescimento é inevitável, tudo depende de vocês.
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NADIA TERUMI JOBOJI
Consultora e gestora de Projetos do Sebrae/PR na região centro do Estado

No meu papel como interlocutora do Sebrae
no Programa ALI na Regional Centro e Gestora
do ALI Turismo, participei do atendimento
a mais de 500 empresas na Regional. É um
trabalho inspirador e já percebemos os
impactos significativos.

do Programa ALI, queremos citar alguns de
suma importância:
• A partir do Plano de Ação, identificar quais
são as Provedoras de Solução que podem
auxiliar na implementação daquilo que foi
sugerido.

O planejamento começa com a identificação
dos setores estratégicos e de parceiros que podem
contribuir com o Programa. Depois é realizada
uma agenda estruturante com os empresários,
de acordo com os parceiros. Alguns parceiros
sinalizam para fazer uma visita individual. Outros,
de forma coletiva para apresentar o Programa
ALI. Os agentes precisam ser muito pró-ativos,
e conquistar credibilidade do empresário, para
fazer bem feito o monitoramento das mudanças
e atingir o resultado proposto no plano de ação.

• Auxiliar na negociação das soluções
diretamente com as provedoras.
• Fazer uso das soluções que o Sebraetec
oferece.
• Envolvimento de stakeholders (associações
comerciais,
sindicatos,
secretarias
municipais, organizações do Sistema S,
entidades de classe entre outros).
• Palestras sobre inovação.
• Visitas individuais dos ALI as empresas.

Alguns desafios são comuns para o trabalho
de articulação com o Programa ALI:

• As micro e pequenas empresas tornamse inovadoras não somente com as ações
implementadas e acompanhadas pelo ALI,
o aculturamento acontece.

• Conhecer novos setores e mapear as
empresas.
• Encontrar empresas de pequeno porte.

• Além de tornar as empresas inovadoras,
propicia a formação de redes para o
desenvolvimento setorial e territorial.

• Agentes atendendo outros municípios do
entorno para atingir a meta de empresas.
• A gestão do tempo do próprio ALI,
monitorando e aproveitamento de suas
ações em campo.

• Há um entendimento e o alinhamento de
ações que viabilizassem o envolvimento
do poder público e privado focados no
desenvolvimento do turismo.

• A busca por ações mais diretas e eficientes
com os ALI.
• Alinhar estratégias com a realidade do
agente na localidade atuante.

• Atende os objetivos de atender a cadeia
produtiva de Turismo e assegurar ações de
inovação após encerramento do Programa ALI.

• A mudança de sistema. Entre tantos
benefícios para os empresários decorrentes

• Várias empresas do mesmo setor
participando juntas para a formação de

172

Rede Empresarial de Turismo.
• O ALI funciona como um articulador na
formação da rede, sendo que o trabalho
realizado vai além de ações internas.
E então os ganhos para as empresas
acontecem em todas as áreas:
• Plano para o empresário identificar as
principais ações a serem realizadas para
tornar sua empresa mais inovadora.
• Aumento de faturamento e ganho de
mercado significativo.
• Aumento considerável nas dimensões
trabalhadas.
• Auxílio em novas soluções com geração de
receita.
• Ações de intermediação para a execução
de várias soluções realizadas ao empresário,

com subsídio de até 80%, como: Programa
Alimento Seguro (PAS), registro de marca,
site, redes sociais, layout, entre outros.
Enfim, o Programa ALI atinge todos de forma
muito sólida e positiva, pois é uma experiência
única e bem aproveitada pelos agentes locais,
podendo ser o início de uma bela carreira
de consultoria. Através do Programa, os
empresários ampliam sua visão de negócio
e passam a ter uma consciência inovadora
de gestão. A Metodologia ALI permite o
empresário a enxergar de forma diferente sua
empresa e a si mesmo, mudando muitas vezes,
até a sua autoestima.
Se quiser mudar sua empresa ou sua vida
para melhor há necessidade de inovar sempre!
Muitas vezes, basta mudar a forma de ver as
coisas, pensar de forma criativa e agir de forma
prática! Sucesso a todos!
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BOA DICA!
A MINHA BOA DICA AOS EMPRESÁRIOS QUE QUEREM SER INOVADORES É:

•

É uma grande oportunidade de acompanhamento por um profissional
capacitado por 2 anos em sua empresa;

•

Programa gratuito e personalizado;

•

O programa pode ajudá-lo a tornar sua empresa mais inovadora e competitiva
no mercado;

•

O Programa tem uma função primordial de formação profissional e técnica ao ALI.

A MINHA BOA DICA AOS JOVENS QUE QUEREM SER ALI:

•

Trata-se de um divisor de águas para o ALI;

•

Cada empresa visitada é mais produtiva que o conhecimento teórico, pois o

•

Assim como o ALI repassa conhecimento às empresas atendidas, o trabalho de
campo ensina muito.

•

Preparação ao ALI, com anos intensos tendo oportunidade de vivenciar
experiências diversas, capacitando e tornando-o empreendedor e com condições
de continuar e de se interessar pelo trabalho de consultoria.

trabalho em campo ensina muito;
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LUCIANA NALON
Coordenação Estadual do Programa Agentes Locais de Inovação

O SEBRAE Paraná tem como meta atender empresas pelo Programa ALI e mostrar à sociedade,
a partir das histórias de sucesso, o que o programa proporcionou as que foram acompanhadas
por agentes locais de inovação.
A iniciativa dissemina a cultura do empreendedorismo e da inovação, estimulando empresários
a compreender, criar e utilizar produtos e serviços inovadores, atendendo a crescente demanda
por novos produtos e mais qualidade. Inovar nem sempre significa dispender grandes recursos
monetários, mas sim, pensar diferente sobre o seu produto e/ou seu serviço.
O propósito do Programa ALI, vem ao encontro da missão do Sebrae, que é apoiar as Empresas
de Pequeno Porte no Paraná, estimular o crescimento destas através da inovação, disseminar os
bons resultados, multiplicar os atendimentos com inovação e inspirar novos empresários nos
seus negócios.
Quando as empresas melhoram, o desenvolvimento local acontece, empregos são gerados e
a renda para a população local aumenta.
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Inovação, assertiva e descomplicada, ao alcance dos pequenos negócios
Foi-se o tempo que inovar era sinônimo de operações complexas com altos investimentos
financeiros. Com poucos recursos, hoje é possível atender necessidades já existentes ou novas
necessidades de forma diferenciada. A inovação está mais ligada ao comportamento empresarial
que ao porte da empresa e seu poder econômico.
O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um esforço concentrado do Sistema Sebrae
para levar a inovação, de forma assertiva e descomplicada, aos pequenos negócios. Uma
estratégia que agrega valor aos produtos, serviços e processos e, ao mesmo tempo, aumenta a
competitividade das micro e pequenas empresas por meio de ações construídas com os próprios
empreendedores que apostam na ideia.
No Paraná, a iniciativa já está consolidada e, anualmente, milhares de pequenos negócios são
atendidos por agentes locais de inovação. Capacitados, eles são os porta-vozes do Sebrae/PR na
disseminação de conceitos e no estímulo à implantação de projetos de inovação nas empresas.
Têm a missão de provocar os empresários a pensar na inovação.
Mas por que é preciso inovar sempre? Porque nos dias atuais entregar diferente é uma
exigência de mercado. Não tem jeito. O perfil dos consumidores não é mais o mesmo, transformase diariamente, e as empresas inovadoras que acompanham esse movimento passam a ter mais
oportunidades, possibilidades de negócios, mais mercado.
Divulgar boas histórias, tendo a inovação como pano de fundo, mais que compartilhar casos
de sucesso, é tocar empresários para a importância de mudar. Esta publicação traz inúmeras
histórias, protagonizadas por empreendedores que, de forma prática e adequada, deram um
novo rumo às suas empresas.
Inovar é pensar à frente, para atingir resultados. O Sebrae/PR está de portas abertas para as
empresas que querem inovar. O Programa Agentes Locais de Inovação é o início de uma jornada,
que deve ser permanente. Que as histórias desta publicação inspirem, sirvam de exemplo para
os empresários.
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