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Sebrae/RJ apresentará o projeto “Periferia Faz Negócio” com foco em empreendedores da base da pirâmide de
todo estado

No próximo dia 2 de agosto, o Sebrae/RJ realizará o seminário  Desafios para o empreendedorismo na periferia
quando apresentará o projeto “Periferia Faz Negócio”. O evento contará com as participações de Marcelo Neri, da
Fundação Getúlio Vargas; de Jailson Silva, do Observatório de Favelas; Dalcio Gonçalves, da Redes da Maré;
Gabriel Kraychete, da UCSal, entre outros.

 

Nos últimos seis anos, o Sebrae/RJ ampliou o atendimento e formalização dos empreendedores de favelas na
cidade. Foram cerca de 12 mil empresas atendidas, mais de 6.500 formalizações e 1.400 capacitações. Um total de
mais de 100 mil atendimentos. Com essa experiência, é possível perceber que essas periferias possuem um amplo
contingente de pequenos negócios que têm dificuldades de acesso a redes formais e a orientação empresarial,
mas com importante geração de oportunidades e circulação de renda no Rio de Janeiro. 

 

O “Periferia Faz Negócio” irá elaborar indicadores de monitoramento e avaliação de resultados alcançados pelos
empreendedores atendidos, além de criar soluções educacionais aplicadas para este perfil de empreendedor, com
foco na análise da viabilidade econômica desses negócios. O projeto incluirá a construção de um modelo de
atendimento individual, replicável e escalável para empreendedores da base da pirâmide em todo o Estado do Rio
de Janeiro, contribuindo para o desenvolvimento do negócio, por meio da melhoria da gestão. Para apoiar a
construção dessa metodologia, o Sebrae/RJ contará com a experiência de Gabriel Kraychete, professor da
Universidade Católica de Salvador (UCSal), que inspirou a criação do programa Vida Melhor Urbano, do governo
estadual da Bahia.

 

Serviço

Dia: 2 agosto | Horário: das 10 às 16h

Local: CRAB – Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro

(Praça Tiradentes, 71, Centro)

 

Programação

10h – Abertura

Cezar Vasquez | diretor-superintendente do Sebrae/RJ
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10:30 - Mesa 1: Empreendedorismo na periferia

Mediador: Marcelo Neri | FGV

- O impacto das ações do Sebrae/RJ na formalidade dos negócios de periferia

Fabiana Ramos | analistas Sebrae/RJ

-  O mercado atual na periferia e mercado futuro na periferia

Anderson Martins (Las Palletas)

Fabio Arruda (Gaia Natural)

Samuel Silva (Net Rocinha)

 

Intervalo

 

12h - Mesa 2: Empreendedorismo enquanto estratégia de desenvolvimento

Mediador: Jailson Silva | Observatório de Favelas

Gabriel Kraychete | UcSal - Universidade Católica de Salvador

Dalcio Gonçalves| Redes da Maré

Marcio da Silva | A Banca

Carlos Eduardo Santiago | Sebrae Nacional

 

13h30 – 14h30 – Almoço

 

14h30 – Mesa 3: Experiências de Apoio ao Empreendedorismo da Base - Sistema Sebrae

Mediador: Frederico Cabaleiro (Sebrae Nacional)

Carla Panisset  | Coordenadora Comunidade Sebrae

Daniela Ferreira e  Márcia Valéria Cota Machado  |  Sebrae/MG

Filomena de Fátima Aguiar  |  Sebrae/AL

Ismael de Avelar Bastos  |  Sebrae/PI

Paula Waldira Bastos Ferreira |  Sebrae/MA

 

16h - Encerramento
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Visão de futuro do projeto Periferia Faz Negócio

Carla Panisset | Coordenadora Comunidade Sebrae
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