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Empreender é, acima de 
tudo, um ato de emancipar-se. 
É tornar-se livre das amarras dos 
sonhos de outrem para vivenciar 
os próprios sonhos. Ao criarmos 
o Programa Empreender, ainda 
na experiência da gestão munici-
pal em João Pessoa, estávamos, 
claramente, estabelecendo as 
bases para que, cada vez mais, as 
pessoas pudessem seguir suas 
próprias ideias, e colocá-las em 
prática, livrando-as, dessa forma, 
da dependência - muitas vezes, 
cruel - das relações estabelecidas 
ou, simplesmente, salvando-as da 

editorial

total ausência de perspectiva eco-
nômica. E, com isso, gerando um 
ambiente de transferência da pros-
peridade de alguns poucos para 
muitos, que, dificilmente, sozinhos, 
quebrariam a lógica dominante das 
relações econômicas atuais. 

Quando assumimos o 
governo do Estado em 2011, 
tínhamos, portanto, a maior clareza 
de que essa experiência precisa-
va ser vivenciada por completo 
na Paraíba. E ainda mais, visto 
que, diferentemente da Capital, o 
estado apresentava, muito mais do 

que hoje, regiões completamente 
carentes de oportunidades de 
desenvolvimento. 

Era preciso tornar os parai-
banos mais livres. Menos depen-
dentes do poder público, inclusive. 
E mais inseridos no topo da pirâ-
mide. Aliás, era preciso implodi-la.  
E construir, no lugar dela, uma es-
cada que permitisse a todos quan-
tos fosse possível ascender pelos 
próprios méritos. Hoje, quase 
oito anos depois da implantação 
do programa, com mais de 130 
milhões de reais investidos em 
forma de empréstimos para micro, 
pequenos e médios negócios, o 
Empreender Paraíba se consolida 
como propulsor deste salto, como 
avalista dessa liberdade. 

Em suas diversas formas 
e linhas de crédito, nas mais 
diversas áreas, a exemplo do 
Empreender Mulher, Empreender 
Juventude, Empreender Cultural, 
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formas de produção e, certamen-
te, no caso da Paraíba, uma das 
principais causas dessa distinção. 

E, como dissemos, vem 
permitindo que o paraibano viven-
cie uma nova cultura econômica, 
mais distante do poder público ou 
do poderio econômico privilegiado. 
Não é possível mais suprimi-lo. 

Com ele, estamos emanci-
pando nosso povo, fortalecendo 
nossa economia e, principalmente, 
mostrando que oportunidades 
crescem à medida que você divi-
de. Assim como os sonhos. 

Ricardo Coutinho
Governador do Estado

editorial

Empreender Inovação Tecnológica, 
Empreender Profissional Liberal, 
Empreender Cooperativas, entre 
tantos outros, mais do que empre-
go e renda, o Empreender Paraíba 
é um fomentador de sonhos. 

Não é a toa, portanto, que 
nosso Estado tem apresentado, 
ao longo dos últimos sete anos, 
os melhores índices nacionais – e 
crescentes - de produtividade 
econômica, de geração de em-
pregos e melhoria de renda do 
nosso povo. Mesmo nos tempos 
mais nebulosos, passamos menos 
desprotegidos pelas torrentes, 
em razão de muita coisa que foi 
feita neste Estado, a exemplo dos 
investimentos ininterruptos em 
obras, na melhoria de nossas es-
tradas, na abertura do Centro de 
Convenções, entre tantos outros, 
a forma de estimular a economia 
própria. 

Em 2014, dados do Mi-
nistério do Trabalho apontaram a 
Paraíba com o segundo o estado 
com maior geração de empregos 

do Brasil. Em 2017, após três 
anos de recessão, a Paraíba se 
manteve entre os cinco estados 
brasileiros na geração de em-
pregos. Entre 2010 e 2015, em 
relação ao PIB, a Paraíba fechou 
um crescimento acumulado de 
16,5%, ocupando o terceiro lugar 
no Nordeste em crescimento 
real e o sétimo lugar no país. No 
comércio varejista, outro destaque. 
Em 2016, A Paraíba foi o estado 
brasileiro que registrou o maior 
percentual de crescimento nas 
vendas do comércio varejista, se 
comparado com o mesmo período 
do ano anterior, 2015, segundo 
dados do IBGE.  

Nas palavras de Marx, o 
que distingue uma época eco-
nômica de outra é menos o que 
se produziu e mais a forma de 
produzir. Vale para a Paraíba. O 
que distingue o nosso resultado 
econômico dos demais é a manei-
ra justa, igualitária e ampliada que 
permitimos o desenvolvimento da 
nossa produção. O Empreender é, 
sem hesitar, uma das mais justas 
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EMPREENDER PARAÍBA

CONHEÇA O EMPREENDER PARAÍBA

LINHAS DE CRÉDITO

NOSSA HISTÓRIA

O Empreender Paraíba é um programa 
do Governo do Estado de apoio ao micro e pe-
queno empreendedor que oferece crédito atra-
vés do fundo estadual do empreendedorismo a 
residentes no estado há pelo menos 6 meses 
com a menor taxa de juros no mercado de 
investimentos. Este programa pertence à Secre-
taria Executiva de Empreendedorismo, que por 
sua vez está vinculada à Secretaria de Estado 
do Turismo e do Desenvolvimento Econômico 
(SETDE), órgão que tem como principal objetivo 
incentivar a ocupação e geração de renda para 
empreendedores individuais, pequenos nego-
ciantes ou grupos organizados (associações ou 
cooperativas), impulsionando o desenvolvimento 
socioeconômico em cada região do estado.

Estabelecendo como prioridade a con-
cessão de crédito produtivo destinado a aumen-
tar as oportunidades de emprego através da 
criação, ampliação ou reativação de pequenos 
negócios, o Empreender eleva a qualidade de 
vida da população, promove a capacitação e a 
qualificação de empreendedores e gestores de 
pequenos negócios, entre outras destinações. 
As concessões de crédito são disciplinadas 
através de edital. 

O programa conta com 
14 linhas de créditos que  
passeiam pelas mais diversas 
áreas: Artesanato, Cultural, 
Juventudes, Motociclista Pro-
fissional, Mulher, Profissional 
Liberal, Cooperativas, Prefeituras 
e Inovação Tecnológica. Confira 
a seguir um breve resumo de 
cada:

O programa foi instituído pelo governador do Estado da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, por meio da Medida 
Provisória nº 163, de 03 de janeiro de 2011, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, o que sancionou a Lei nº 
9.335, de 25 de janeiro de 2011, posteriormente alterada pela Lei nº 10.128, de 23 de outubro de 2013. 

O Empreender Paraíba já beneficiou desde a sua criação, mais de 25 mil paraibanos em 202 municípios. Desde 
2011, foram injetados cerca R$135 milhões na economia do Estado.

EMPREENDER ARTESANATO:

A linha de crédito Empreender Artesanato possui 
incentivo à geração de ocupação e renda para os 
profissionais que apresentem o documento compro-
vando a condição de artesão fornecido pelo Progra-
ma de Artesanato Paraibano. Possui carência de até 
6 meses para iniciar o pagamento, as taxas de juros 
são de 0,50% ao mês e o crédito a ser retirado é no 
valor de até R$ 15 mil.

De acordo com dados coletados pelo IBGE, entre 
os anos de 2010 e 2015 a Paraíba apresentou índices 

de desenvolvimento em sua taxa de empreendedorismo 
superiores a da média do Nordeste e do Brasil, fomentando 

a importância do Programa para a economia do Estado.
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EMPREENDER PARAÍBA

EMPREENDER JUVENTUDES:

Estimulando e gerando contribuições para o empre-
endedorismo e emancipação, na linha de crédito 

destinada a pessoas físicas Empreender Juventu-
des, com idade entre 18 a 29 anos, as taxas de 
juros são de 0,55% ao mês, os valores a serem 

concebidos são entre R$ 200,00 e R$ 15.000,00 
e o período de carência se dá por até 10 meses 

para o início do pagamento.

EMPREENDER COOPERATIVAS:

Pessoas jurídicas legalmente constituídas na 
forma de cooperativas podem se inscrever nes-
sa linha. Os valores para concessão de crédito 
variam entre R$ 5.000,00 e R$ 200.000,00, 
6 meses de carência são disponibilizados e a 
taxa de juros é de 0,64% ao mês.

EMPREENDER PROFISSIONAL LIBERAL:

Pessoas físicas com idade a partir de 30 anos que se-
jam profissionais liberais atuando em suas respectivas 
áreas de formação em nível superior ou tecnológico 
são o público-alvo dessa linha de crédito. A mesma 
apresenta 0,64% como taxas de juros, 6 meses de 
carência e o crédito a ser retirado é no valor de até  
R$ 30 mil.

EMPREENDER PROFISSIONAL LIBERAL  
JUVENTUDES:

Já na linha Profissional Liberal Juventudes, o usuário 
deve conter idade entre 18 e 29 anos que também 
atue em sua área de formação. A porcentagem da 
taxa de juros e valor a ser concebido se mantém a 
mesma, porém dispondo de 10 meses como período 
de carência.

EMPREENDER MOTOCICLISTA PROFISSIONAL:

Motociclista Profissional é destinada a pessoas físicas que 
atuem no setor de transporte de pessoas, cargas e prestação 
de serviços, filiados a sindicatos profissionais de categorias da 
área. Tem como objetivo a aquisição de motocicletas novas de 
125cc, 150cc, 160cc, equipamentos e acessórios profissionais 
ou de segurança para serem utilizados exclusivamente como 
meio de trabalho. As taxas de juros são de 0,64% ao mês, 
possuindo 6 meses de carência e o crédito a ser retirado é no 
valor de até R$ 15 mil.

EMPREENDER CULTURAL (PESSOA FÍSICA):
Pessoas físicas relacionadas ao setor da economia da cultura e que apresentem currículo artís-
tico-cultural podem se inscrever nessa linha de crédito por meio de taxas de juros de 0,64% ao 
mês, onde os valores a serem concebidos são entre R$ 200,00 e R$ 30.000,00 e compreen-
dem 6 meses como período de carência.

EMPREENDER CULTURAL (PESSOA JURÍDICA):
Acompanhando dos mesmos conceitos, objetivos, valores de taxas de juros e carência, na linha 
Empreender Cultural (Pessoa Jurídica) o usuário, através de um CNPJ, pode adquirir concessão 
de crédito a partir de R$5.000,00 à R$80.000,00.
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EMPREENDER MULHER:

Esta linha destina-se apenas a mulheres que se 
encontrem em situações de violência e vulnera-
bilidade social. Em razão de seu objetivo, está 
assegurada urgência e prioridade na análise das 
concessões. As taxas de juros são de 0,50% 
ao mês, onde o crédito a ser liberado varia entre 
R$ 1.500,00 e R$ 15.000,00 e 12 meses de 
carência são oferecidos.

EMPREENDER PESSOA FÍSICA:

Pessoas físicas com idade igual ou superior a  
30 anos podem participar dessa linha. Com taxas 
de juros de 0,64% ao mês e 6 meses de carên-
cia, os valores a serem concebidos são entre  
R$ 200,00 e R$ 15.000,00.

EMPREENDER PREFEITURAS:

Com o intuito de atender prefeituras dos municí-
pios do Estado da Paraíba que pretendam viabilizar 
projetos que incentivem o desenvolvimento local do 
empreendedorismo ou a promoção de ações que 
gerem ocupação e renda, na linha de crédito Em-
preender Prefeituras, o valor do crédito varia de R$ 
50.000,00 a R$ 1.400.000,00 e as taxas de juros 

comportam por 0,68% ao mês. 

EMPREENDER PESSOA JURÍDICA:

Já na linha Pessoa Jurídica, os interessados 
devem estar regularmente formalizados e 
com cadastro ativo junto à Secretaria da 
Receita Federal, atuando no estado da 

Paraíba há mais de seis meses. Os valores 
de concessão de crédito variam entre R$ 
5.000,00 e R$ 100.000,00 e as taxas de 
juros e período de carência se mantém os 

mesmos da linha pessoa física.

EMPREENDER INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (MEI-EI-EIRELI):

Com o objetivo de desenvolver projetos relacionados às áreas de Tecnologia da 
Informação (TI) e Comunicação; Saúde; Energia; Biotecnologia; Mobilidade Urbana; 
Inclusão Digital; Desenvolvimento Econômico e Social, a linha Empreender Inova-
ção Tecnológica é destinada a Micro Empreendedores e Empresários Individuais e 
Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, sendo estas pessoas jurídicas 
relacionadas ao setor de produção e desenvolvimento de produtos e processos 
com tecnologias inovadoras. As taxas de juros são de 0,64% ao mês e os valores 
a serem concebidos são entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, com 12 meses de 
carência.

EMPREENDER INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (ME-MPE-EPP):

Semelhante à linha de crédito anterior, mas destinada a Micro e Pequenas Empresas 
e Empresas de Pequeno Porte, nesta linha designada a pessoas jurídicas, os juros e 
períodos de carência mantem-se os mesmos, porém com valores a serem concebi-
dos entre R$ 30.000,00 e R$ 100.000,00.

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE AS LINHAS DE CRÉDITO PODEM SER  
ENCONTRADAS ATRAVÉS DO EDITAL DISPONÍVEL NO  

SITE WWW.EMPREENDER.PB.GOV.BR

EMPREENDER PARAÍBA
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EMPREENDER PARAÍBA

ETAPAS PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITO

O processo para concessão 
de crédito do Empreender Paraíba 
funciona em seis etapas: inscrição, 
curso de capacitação, elaboração de 
plano de negócios, análise, aprovação 
e assinatura de contrato. 

As inscrições são realizadas 
por município através da demanda 
e disponibilidade de cada cidade. O 
usuário acessa o site www.empreen-
der.pb.gov.br  e ao inserir o seu cep, 
verifica se a sua cidade está disponível 
para a seleção. 

Após a realização da mesma, 
o usuário aguarda retorno da equipe 
responsável para a capacitação. Para 
acompanhamento e orientação, o 
contato com o beneficiado é mantido 
por todo o período de inscrição até 
a assinatura de contrato. O curso de 
capacitação é realizado através de 
uma palestra ministrada por técnicos 
do Empreender PB, onde é oferecido 
aos pequenos empreendedores a 
oportunidade de se adaptarem para 
o mercado de trabalho, bem como 
a avaliação das melhores formas de 
investimento, obtenção de novas 
habilidades e desempenho em suas 
funções. Temas como conhecer o seu 
público-alvo e como aumentar a sua 
margem de lucro são abordados na 
capacitação.

 A próxima etapa é o plano de 
negócios, onde se especifica maiores 
detalhes de um empreendimento que 
se deseja iniciar ou a ampliação de um 
já existente. Questões como mis-
são da empresa, quem são os seus 
concorrentes, descrição do produto 
ou serviço devem ser respondidas 
pelo empreendedor. Será solicitado ao 
usuário o valor que ele deseja receber 
e durante a avaliação técnica, o gestor 
vai identificar a viabilidade do negócio 
e avaliar se existem condições do 
mesmo ao assumir as prestações do 
valor solicitado. Essas informações são 
definidas junto aos técnicos e gestores 
de acordo com o que foi apresentado 

para eles na entrevista. Por fim, o plano 
de negócios irá ajudar o empreende-
dor a chegar a uma conclusão final, 
verificar se a sua ideia é viável e a 
buscar maiores informações sobre o 
seu ramo e principalmente, os pontos 
fortes e fracos da sua empresa. 

 Ao finalizar essas etapas, o 
processo passará por uma análise. 
Serão verificadas: 1. pendências nas 
receitas federais ou estaduais; 2. au-
sências no envio de algum documento 
solicitado na linha de crédito inscrita; 3. 
se o seu empreendimento é economi-
camente viável.

Após aprovação dessas con-
dições, o usuário é contatado pela 
equipe do Empreender para assinatura 
de contrato. O empreendedor assinará 
as vias, as quais serão confirmadas to-
das as etapas realizadas anteriormente 
e autorizando o recebimento do crédito 
em sua conta bancária.

As atividades do Empreender 
Paraíba não param por aí: buscando 
sempre apoiar os empreendedores, 
o programa conta também com uma 
possibilidade de renovação do crédito. 
Para realização do mesmo, é necessá-
rio que o beneficiado efetue a quitação 
do empréstimo. 

Buscando cada vez mais trans-
parência em seu funcionamento, o 
Empreender também exige um docu-
mento de comprovação de investimen-
to para a renovação do crédito. 
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FENEMP

FENEMP

Feira de Negócios e 
Empreendedorismo 
da Paraíba

O projeto Feira de Negócios 
e Empreendedorismo da Paraíba 
– FENEMP, edição 2017, parte do 
interesse de ampliar o pensamento 
empreendedor dos paraibanos, com 
vista a se adequar à realidade do 
mundo do empreendedorismo, abrin-
do espaço para promover, divulgar, 
partilhar experiências entre contem-
plados do programa Empreender-PB 
e mostrar os potenciais econômicos 
desenvolvidos em cada região. Além 
de expor a viabilidade do programa 
no contexto econômico do estado, 

o projeto, através de ações que vem 
transformando as vidas das pessoas, 
enseja dar oportunidades de cresci-
mento e independência, fazendo com 

que as pessoas entendam que ser um 
empreendedor, em qualquer aspec-
to da formação humana, depende 
da possibilidade de arriscar, criar e 
inventar algo novo para começar um 
negócio ou melhorar o que já existe. 

Com uma proposta de estí-
mulo, visibilidade e educação em-
preendedora, a Feira de Negócios 
e Empreendedorismo da Paraíba 
– FENEMP, coordenada e orientada 
pela Secretaria Executiva do Empre-
endedorismo do Estado da Paraíba, 
buscou, nessa primeira edição, 
mobilizar e estimular os empreende-
dores do programa Empreender-PB 
a interagirem de forma participativa e 
objetiva através de negócios criativos 
e inovadores. Com essa proposta, 
esses empreendedores perceberam 
que é necessário fazer investimentos 
em suas respectivas áreas de atuação 
para que se conquiste e permaneça 
em meio ao mundo empresarial.



2018 I ED. 01 I Revista FENEMP I  11 

FENEMP

 Conceito

 O evento foi destinado a pessoas interessadas a 
iniciarem ou incrementarem seu próprio negócio, empre-
sários interessados em diversificar suas atividades, através 
da renovação ou ampliação de seus empreendimentos e 
profissionais em busca de novas oportunidades de negó-
cios e parcerias.

Mantendo a mesma estrutura em suas quatro 
edições, um lugar onde negócios foram criados e rein-
ventados, os eventos foram marcantes nas cidades onde 
aconteceram, além da mobilização de empreendedores 
em atividade para desenvolver a visão empreendedora e a 
interagirem com empresários convidados e comunidade. 
É uma tarefa de sensibilização e promoção da criativida-
de, acreditando-se que o estreitamento entre o conheci-
mento e os negócios é uma realidade a ser aproveitada 
no processo do desenvolvimento econômico. Todas as 
pessoas, por natureza, já nascem com habilidades para 
a realização de empreendimentos. A forma como se 
realiza o empreendedorismo é que faz a diferença entre os 
empreendedores. Todavia, é possível ensinar e aprender 
empreendedorismo mediante trocas de conhecimento e 
experiências mútuas. 

Essa primeira edição da Feira de Negócios e Em-
preendedorismo da Paraíba teve a intenção de representar 
um movimento econômico e social na interação e diálogo 

com a sociedade e a região, evidenciando a capacidade 
individual de empreender, o processo de iniciativa e a 
criatividade para administrar, contabilizar e gerir empreen-
dimentos, despertando-lhes o espírito empreendedor.

O Brasil vive um movimento de recessão financeira 
em meio a uma crise que vem causando dúvidas e inse-
gurança no que diz respeito à economia. É nesse contex-
to que o evento pôde despertar nos empreendedores a 
consciência da importância de se iniciar um negócio com 
planejamento, organização e com um plano de negócios 
de ações definidas. É fundamental o conhecimento do 
negócio e das possíveis ameaças ou dificuldades que 
o empreendedor poderá enfrentar até se consolidar no 
mercado. Sendo a FENEMP uma janela para mostrar o 
potencial e o desenvolvimento econômico de cada região, 
trabalhamos para que fossem resgatados os conceitos de 
motivação e criatividade como eixos fundamentais para 
o desenvolvimento e o êxito de criação de negócios e 
consolidação dos já existentes.

Outra intenção da feira foi propiciar aos empre-
endedores, convidados e sociedade, além da troca de 
conhecimento e experiências, um espaço de encontros 
para se conhecer negócios que se fazem atuantes e que 
conseguiram iniciar ou melhorar através do programa Em-
preender-PB. Assim, foi promovida a interação e integra-
ção da população regional com a amostragem de diversas 
opções no mercado de negócios. 

Com tais fundamentos, acreditamos que a 1ª edi-
ção da Feira de Negócios e Empreendedorismo da Para-
íba se concretizou de fato em um momento e um espaço 
em que se realizaram muitas trocas positivas em todos 
os aspectos possíveis, principalmente por proporcionar 
aos empreendedores a visão que sempre é possível estar 
contribuindo para o desenvolvimento e crescimento eco-
nômico de sua região.
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FENEMP

 Edição 2017 

 O Evento

 Credenciamento

A primeira edição da FENEMP no ano de 2017 passou 
pelas cidades de João Pessoa, São Bento, Bananeiras e Mon-
teiro. A equipe do Empreender PB sentiu a necessidade de es-
palhar o evento por todo o estado com a intenção de retornar 
ao público do que se trata o trabalho do Programa através das 
cases de sucessos das mais diversas áreas presentes e para 
que maior parte da população pudesse participar das capaci-
tações.

A capital João Pessoa foi a primeira cidade a sediar o 
evento; em seguida São Bento abrangeu toda a região do Ser-
tão Paraibano. Bananeiras veio para integrar o Brejo ao estado, 
e por fim Monteiro, o Cariri Paraibano. 

Em cada município a FENEMP contou com três dias de 
atividades, com exceção da segunda edição em São Bento, 
onde foram realizados 4 dias de feira. Durante os dias do even-
to, os usuários que possuíam inscrição junto ao Empreender 
tiveram acesso ao curso de capacitação e plano de negócios. 
Já para os demais que passaram por essas etapas, foram re-
alizadas assinatura de contratos. Nas quatro edições também 
foi disponibilizada uma equipe responsável para dar andamen-
to do projeto Acordo Legal, onde mutuários que estão com 
as parcelas em atraso com o Empreender Paraíba puderam 
renegociar seus débitos junto ao programa. 

As quatro edições do evento receberam cerca de 125 
mil visitantes e trouxeram uma diversidade de oportunidades e 
soluções para empresários e futuros empreendedores.

Visando ressaltar as cases de sucesso do Empreender 
Paraíba, a FENEMP edição 2017 ainda contou com 183 ex-
positores que foram beneficiados com o crédito do programa 
expondo os seus trabalhos. A feira também fechou diversas 
parcerias, cerca de 15 órgãos de instituições ligadas ao em-
preendedorismo no estado participaram através de estandes, 
esclarecendo dúvidas e prestando consultorias gratuitas para 
os visitantes.

O comitê organizador contou com uma equipe de 
gestão para credenciamento, sendo esta responsável por 
cadastrar os visitantes na feira com os seguintes dados: nome, 
faixa etária, município e contato. Também ficaram a cargo das 
inscrições para os cursos, palestras e oficinas destinados a 
visitantes e expositores da feira.

A entrada para participar do evento foi gratuita e para 
dispensar o enfretamento de filas nos dias das feiras, os partici-
pantes puderam realizar as inscrições online nas palestras e 
oficinas de sua escolha através de um portal da Fenemp dis-

ponibilizado em nosso site institucional, bem como em nossas 
redes sociais. 

Os candidatos com os nomes constados nas listas 
também tiveram a oportunidade de receber certificados de 
conclusão das palestras, oficinas e workshops em que com-
pareceram.
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 BANCO DO NORDESTE

No estande do Banco do Nordeste, conversamos com Jamily Nobre 
Santos, a qual é agente de microcrédito urbano da instituição. O BNB 
ofereceu na FENEMP serviços de orientação e informações acerca das 
linhas de crédito para os visitantes da feira. De acordo com Jamily, o 
Banco do Nordeste auxilia o pequeno empreendedor a iniciar um negócio 
através da compra de máquinas e equipamentos, mas principalmente 
o capital de giro, de forma a alavancar as vendas e o melhoramento 
do comércio de todos os microempreendedores da região. “Nós temos 
muitos empreendedores que muitas vezes não tem acesso à informação e ao 
conhecimento. E um evento como esse é essencial para o desenvolvimento do 
trabalho dos empreendedores, dessas pessoas que buscam essa renda de 
forma autônoma, e a partir daí nós acreditamos no potencial de desenvolvimen-
to do comércio local, melhorando assim a economia.” acrescentou Jamily.

 CDL

Consultoria, associação a novos empresários e demonstração da 
importância do associado e os benefícios que o mesmo possui em 
relação ao mercado, foram os serviços e informações repassadas pelo 
CDL em seu estande na FENEMP. Maria de Fatima, assistente adminis-
trativa, frisou a credibilidade, segurança nas movimentações e o suporte 
de pré-venda que o estabelecimento fornece aos microempreendedores. “É 
muito importante essa parceria de diversos órgãos aqui na FENEMP, porque o 
conjunto faz o todo se tornar bem melhor. Essa feira possui um grande diferen-
cial e está sendo um grande divisor de águas.”

 DISQUE 123

A rede de proteção Disque 123, uma das ações da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), esteve com estande na 1ª 
Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba, divulgando o serviço 
Disque 123, um canal de comunicação entre a população e o Estado, 
que recebe denúncias de violação de direitos. A Paraíba é o primeiro 
Estado a implantar um disque denúncia próprio. O serviço presta informa-
ções de forma gratuita e sigilosa, além de tirar dúvidas e atender também 
às demandas relacionadas à Defesa de Direitos Humanos de Crianças, 
Adolescentes, Idosos, Pessoas com Deficiências, LGBT, Mulheres, etc. 
Para a coordenadora geral, Wberlania Oliveira, a partir de eventos como 
a Fenemp, o Disque 123 ganha espaço e visibilidade na luta contra as 
diversas formas de violência. “O disque cresceu significativamente ao longo 
desses três anos de funcionamento. Nosso diferencial é o compromisso com 
a vítima, pois as denúncias que recebemos diariamente não são encaradas 
meramente como estatísticas. Afinal, o Governo Estadual tem um compromisso 
firmado no combate à violência, possibilitando a resolução de questões delica-
das que visam o cerceamento de direitos”. Wberlania ainda afirmou que é 
fundamental desenvolver o trabalho em conjunto com outras secretarias 
do Estado e que a FENEMP foi uma grande oportunidade para enfatizar a 
importância do serviço.

 EXECUTIVE CONSULTORIA

Wesley Ferreira da Silva, diretor presidente da Executive Consultoria, 
destacou a importância dos serviços oferecidos no estande da empresa: 
consultoria empresarial, auxilio na gestão de pequenas e médias empre-

sas, serviços de marketing financeiro, gestão de pessoas e planejamento. 
Segundo Wesley, alguns empreendedores não possuem o conhecimen-
to necessário para gerir o seu próprio empreendimento, confundindo 
o seu dinheiro com o da empresa. E é nesse ponto que a Executive 
Consultoria entra: para estruturar toda a gestão e auxiliar em todas as 
dificuldades que o negócio estiver enfrentando. “Mais do que um simples 
ato, o empreendedorismo deveria se tornar um ecossistema. Nesse evento, 
nós temos a oportunidade de estar com muitos parceiros, futuros empreende-
dores e empreendedores da região para criar um certo ecossistema, trocando 
experiências, conhecimentos e aprendizados.”

 FIEP- SENAI 

Representando a federação das indústrias (SESI, SENAI e IEL), Pau-
lina Rodrigues, supervisora de negócios do SENAI da unidade João Pes-
soa, trouxe em seu estande a divulgação de seus serviços: consultoria 
para indústrias têxteis e confecção, desenvolvimento de novos produtos 
para novas coleções, cursos profissionalizantes baseados principalmente 
na mão de obra fabril com destinação para empreendedores também 
das áreas de alimentos, bebidas, construção civil e metal mecânica. 
Antecedendo a segunda edição da FENEMP, o órgão em parceria com o 
SEBRAE realizou um trabalho com dez indústrias da região de São Bento, 
onde suas equipes desenvolveram novos produtos para serem expostos 
na feira e ficaram responsáveis pelo desfile da nova coleção têxtil, atração 
cultural do terceiro dia de atividades da FENEMP de São Bento. Nesse 
trabalho, foram desenvolvidos um novo modelo de roupa através de pro-
dutos têxteis que cada indústria utiliza. “Um evento como a FENEMP só traz 
benefícios para a cidade e região pois gera desenvolvimento para a sociedade. 
Apesar de nessa cidade as pessoas já possuírem o empreendorismo na veia, 
essa feira desperta nas pessoas ainda mais a possibilidade de novos negócios 
e novas indústrias podem vir a surgir depois desse evento.”

 PAP – PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAÍBA

Participando da primeira edição da FENEMP na cidade de João Pes-
soa, Lu Maia, gestora do programa de artesanato da Paraíba, ofereceu 
no estande da PAP informações sobre o programa de artesanato, bem 
como suas vantagens no cadastramento após uma avaliação rigorosa, 
relacionada à qualidade estética e cultural do produto, para obtenção da 
carteira de artesão. Entre as vantagens, estava a possibilidade de realizar 
empréstimo pelo Empreender através da linha de crédito especialmente 
para a categoria. “Acredito que essa primeira versão da FENEMP é um grande 
passo para incentivarmos os artesãos a serem grandes empreendedores. 
Assim como já é tradicional a realização dos salões de artesanato, também 
oferecidos pelo Governo do Estado, em que o artesão tem ótimas vendas e 
encomendas. É importante que órgãos de pesquisa, do governo estadual ou 
municipal incluam o artesanato como objeto de indicativos econômicos.” 

FENEMP

 Parceiros

A FENEMP contou com uma gama de parceiros direta-
mente ligados ao universo do empreendedorismo através de 
estandes próprios para esclarecimento de dúvidas, consul-
torias gratuitas e exposição de outros serviços e atividades 
prestadas pelos respectivos órgãos, ideal para os visitantes 
que possuem ou desejam começar um empreendimento. 
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 PROCASE

Miguel David, consultor de planos de negócios do Procase, frisou 
a relevância dos serviços oferecidos na FENEMP para os visitantes do 
evento. São eles informações sobre o funcionamento do projeto e infor-
mações técnicas sobre empreendimentos da agricultura familiar apoiados 
pelos mesmos. “Esse evento foi um estímulo sobretudo aos pequenos empre-
endimentos, principalmente no que tange ao mercado e troca de experiências.”

 PROCON

O Procon Estadual ofereceu na FENEMP serviços de orientação ao 
consumo para o consumidor e também para empreendedores e fornece-
dores. Segundo Maria Niedna Gonçalves, gerente de atendimento, foram 
também disponibilizados aos visitantes o serviço de assessoria jurídica 
aos novos empreendedores. A importância da presença do estande do 
PROCON foi além das orientações e esclarecimentos básicos, mas tam-
bém do conhecimento de novos campos de investimento, através das 
formas de adequação ao código de defesa do consumidor. “Um evento 
como a FENEMP aquece o comércio e traz oportunidade aos novos empreen-
dedores e ao comércio local. Pessoas vem de fora, as pousadas enchem. Ou 
seja, se torna uma forma de injetar e melhorar a economia do estado.”

 RECEITA FEDERAL

No estande da Receita Federal conversamos com Eliane Trindade, 
técnica administrativa, que nos informou alguns dos serviços oferecidos 
na FENEMP. Foram eles: orientação sobre abertura, alteração e baixa de 
empresas. A Receita Federal esteve presente proporcionando suporte, 
consultas e esclarecimento de dúvidas para os visitantes. “É muito impor-
tante essa junção de parcerias de diferentes órgãos, afinal uma equipe tem 
muito mais força do que sozinha. Facilitando a interação e a vida do empreen-
dedor, para que ele saiba o que precisa parar abrir uma empresa.”

 RECEITA ESTADUAL

Na Receita Estadual, Paulo Sergio Silva Chaves, auditor fiscal do 
Estado, apresentou para os empreendedores informações de como 
conduzir a sua empresa em seu nascimento, em regime de pagamento e 
de todos os tributos necessários para o seu desenvolvimento. De acordo 
com Paulo, um evento como a FENEMP facilita a vida do empresário 
através da junção de diversos órgãos de apoio em um só lugar, sendo 
este um momento onde o mesmo poderá receber a resposta de todos 
os seus questionamentos. ”Um evento nesse nível é muito bom para a região, 
para o emprego e renda. Esclarece para as pessoas a diversidade de várias 
atividades e para as empresas presentes.”

 SEBRAE 

Cecilia Angelo Duarte, analista técnica do Sebrae, contou sobre os 
serviços oferecidos do órgão no estande presente na FENEMP. Para os 
visitantes, empreendedores e potenciais empreendedores, o Sebrae 
realizou serviço de orientação empresarial e informações das suas grades 
de cursos. Além disso, a instituição também dispôs de profissionais ca-
pacitados da área para ministrar diversas oficinas e palestras no evento, 
a exemplo da oficina ‘’Sei Vender’’ e ‘’Sei Controlar meu Dinheiro’’. Cecilia 
frisou a importância de um evento como a FENEMP para o incentivo ao 
empreendedorismo no estado: “Essa feira traz motivação para o empresário e 
também a possibilidade de realizar parcerias com outros empreendedores que 
estão participando. Estamos aqui para trazer informação, para agregar conhe-
cimento em um evento que é tão importante para as cidades que sediam as 
feiras, trazendo uma movimentação na economia, visibilidade e competitividade 
que também é muito importante para os negócios.”

 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

O Empreender Paraíba firmou duas parceiras com a Secretaria da 
Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) através das linhas de crédito Juven-
tudes e Profissional Liberal Juventudes. Ana Beatriz Vieira, gerente opera-
cional de articulação comunitária, representando o estande na FENEMP, 
enfatizou que a juventude passa por um processo dentro da sociedade 
onde o próprio mercado não tem as portas tão abertas para recebê-los. 
Logo, o Governo da Paraíba abre essas portas e dá oportunidades para 
que essa juventude consiga se encaminhar e trilhar melhores caminhos. 
“Um evento como a FENEMP mostra a importância que as pessoas dão para o 
fato da população se emancipar economicamente, como também expressa o 
interesse que ela avance nos seus empreendimentos.” 

 SECRETARIA DA MULHER

Mais uma parceria firmada aos longos dos anos através da linha de 
crédito Empreender Mulher, Maria Auxiliadora da Silva, gerente operacio-
nal de enfretamento à pobreza, relatou sobre a parceria da Secretaria da 
Mulher com o Empreender Paraíba. Em seu estande na FENEMP, além 
de levar informações da linha de crédito Empreender Mulher através de 
um livro guia, foram apresentados esclarecimentos sobre o que é a vio-
lência contra a mulher e como obter ajuda nestes casos. Maria ressaltou 
a importância de diversas parcerias de diferentes órgãos participantes da 
feira: “É de extrema importância porque a gente não consegue caminhar sozi-
nho. Uma feira como essa, não se divulga só a feira, mas também os serviços 
que a Paraíba tem.”

 SESCOOP PB

A Sescoop PB, representada por Areta Nascimento, auxiliar adminis-
trativo, divulgou para os visitantes da FENEMP o trabalho diferenciado do 
órgão: de forma geral, sendo não direcionado para os empreendedores, 
mas voltado para grupos de cooperativas, o seu maior intuito foi mostrá-
-las para as comunidades. “A gente como órgão que cuida e dissemina o 
cooperativismo no Estado da Paraíba, é muito importante estar aqui mostrando 
para a grande comunidade o trabalho das nossas cooperativas, e também pelo 
fato da FENEMP reconhecer o cooperativismo como empreendedorismo.” 

 TABAJARA

Conhecendo a produção empreendedora paraibana, a rádio Tabajara 
esteve presente na FENEMP e se tornou um principal instrumento de 
divulgação porque envolveu todos os setores de empreendedorismo 
através dessa propagação. Duda Santos, diretora presidente, salientou 
que a parceria funciona em todos os setores da vida em sociedade e 
que nós aprendemos que ninguém realiza nada sozinho. Logo, se tornou 
essa a grande receita do sucesso que o Empreender Paraíba descobriu 
com muita firmeza: “Se você tem um sonho e ele está escondido, por falta do 
sonhador a coragem de expressar, no Empreender ele encontra a oportunida-
de de ser bem recebido, de ter a sua proposta aceita e colocar esse sonho em 
funcionamento. O Empreender com a FENEMP traz justamente essa realização 
do sonho que cada um de nós temos.”

FENEMP
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    EDIÇÃO JOÃO PESSOA

Capital e principal centro financeiro e eco-
nômico do estado da Paraíba, João Pessoa possui 
cerca de 800.000 habitantes (estimativa de 2017)
sendo a quinta cidade mais populosa da Região 
Nordeste e a 14ª do Brasil e sua região metropoli-
tana. Formada por João Pessoa e mais onze muni-
cípios, tem uma população de 1 253 930 pessoas 
(IBGE/2015), a sexta maior do nordeste brasileiro. 
É conhecida como “Porta do Sol”, devido ao fato 
de, no município, estar localizada a Ponta do 
Seixas, que é o ponto mais oriental das Américas, 
o que faz a cidade ser conhecida como o lugar 
“onde o sol nasce primeiro nas Américas”.

“É NECESSÁRIO OLHAR PARA O PAÍS COM 
UMA VISÃO DE QUE É PRECISO MELHORAR A 

VIDA DAS PESSOAS. NÃO SE VIVE DE FAVORES. 
SE VIVE MELHOR COM O SEU TRABALHO, COM 

A SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR E COMER-
CIALIZAR. O TALENTO VEM DE QUEM VAI ATRÁS 

DO EMPREENDER E O EMPREENDER APENAS 
DISCUTE OS CAMINHOS.”

Ricardo Vieira Coutinho  
Governador do Estado da Paraíba
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“O EMPREENDER PARAÍBA É UM PROGRAMA DE SUMA IMPOR-
TÂNCIA PARA A POPULAÇÃO PARAIBANA E VEM FOMENTANDO 
EMPREGO E RENDA NA ECONOMIA LOCAL. ESTAMOS AQUI NA 
FENEMP EM UMA IDEIA PIONEIRA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
COM O PROPÓSITO DE QUE AS PESSOAS ENTENDAM QUE NA CRISE 
A GENTE PRECISA INVESTIR. E É ISSO QUE GOVERNO DO ESTADO 
ESTÁ FAZENDO, MOSTRANDO QUE A PALAVRA CONTRA A CRISE É 
INVESTIMENTO.”
Amanda Araújo Rodrigues - Secretária Executiva de Empreendedorismo

“O EMPREENDER PARAÍBA TEM UMA IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL 
NO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL, MAS MAIS QUE ISSO, 
TEM UM PODER DE TRANSFORMAÇÃO NA VIDA PESSOAL E CON-
SEQUENTEMENTE, NA COMUNIDADE. IMPULSIONA A CAPACIDADE 
EMPREENDEDORA DAS PESSOAS, ELEVA A AUTOESTIMA E ABRE 
NOVAS POSSIBILIDADES. A FENEMP PASSA A SER UMA ESPÉCIE DE 
CULMINÂNCIA DESSA CAPACIDADE EMPREENDEDORA. TEM SUA 
IMPORTÂNCIA TAMBÉM COMO UM MOMENTO DE AVALIAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS. COM ISSO SE FECHA UM CÍRCULO POSITIVO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.’’
Márcia Lucena – Prefeita do Conde

“O PRINCIPAL IMPACTO DA FENEMP É PROPORCIONAR O 
IMPULSO INICIAL PARA QUE AS PESSOAS SE ENVOLVAM COM 
O EMPREENDEDORISMO, PARA QUE ELAS ENTENDAM QUE O 

MESMO PODE SER UMA SAÍDA PARA OS PROBLEMAS DA ECO-
NOMIA NO PAÍS E PARA QUE POSSAM ANDAR COM AS SUAS 

PRÓPRIAS PERNAS.”
Fabricio Feitosa – Chefe de Gabinete do Empreender PB

“A FENEMP É UM EXEMPLO DE UM TRABALHO SÉRIO, PRO-
FÍCUO E DINÂMICO. HOJE TEMOS ESSA OPORTUNIDADE DADA 

PELO GOVERNO DO ESTADO, COM TODAS AS FACILIDADES 
INERENTES DO PROGRAMA IDEALIZADO, FOMENTADO E QUE 

DÁ DIREITO A UM CRÉDITO RÁPIDO, FÁCIL E SEGURO.”
João Gonçalves – Deputado Estadual

FENEMP - JOÃO PESSOA
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 Solenidade de Abertura

Acompanhados de outros nomes do Gover-
no, o Governador do Estado da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, e a Secretária Executiva do Empreender 
PB, Amanda Rodrigues, decretaram o início das ativi-
dades da FENEMP através da cerimônia de abertura 
no município de João Pessoa, entre os dias 28 a 30 
de Julho de 2017, no Espaço Cultural. Na solenida-
de, também foram assinados concessões em cerca 
de R$ 1,4 milhão em créditos para mais de 200 
empreendedores dos municípios de João Pessoa, 
Conde, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Pedras de 
Fogo e Caaporã. O evento na capital contou com a 
participação de 56 expositores que obtiveram crédito 
do Empreender PB, comercializando produtos e ser-
viços de diferentes municípios do Estado da Paraíba.

Ainda na cerimônia, houve a apresentação 
da orquestra jovem do projeto PRIMA, que atende 
a jovens estudantes da rede pública de ensino e 

funciona em parceria com os municípios e prefeitura 
do Estado. Está distribuído em polos de ensino locali-
zados em áreas carentes e que funcionam em escolas 
públicas, associações e prédios históricos. Cada polo 
de ensino oferece aos seus alunos a oportunidade 
de aprender instrumentos orquestrais e participar em 
grupos que variam entre orquestras jovens e infantis até 
bandas e corais, incluindo adultos, onde se envolvem 
também as famílias dos jovens atendidos.

 Finalizando a noite de abertura da FENEMP 
João Pessoa, o governador Ricardo Coutinho e a secre-
tária Amanda Rodrigues caminharam por todo o Espaço 
Cultural, cumprimentando toda a população presente e 
visitando todos os stands dos expositores. Nesse mo-
mento, ambas as partes puderam trocar experiências e 
o governador e a secretária puderam conhecer melhor 
um pouco do trabalho desses empreendedores  
paraibanos. 
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BELEZA EMPREENDEDORA

Ministrada por profissionais da área, 
Marina Rolim e Cimar Filho, empreen-
dedores do setor de beleza e estética 
tiveram a oportunidade de participar 
através de uma aula prática, novas 
técnicas de maquiagem para aprimo-
rar seus negócios e acompanhar as 
tendências do mercado.

 Oficinas

Em termos de estrutura, a FENEMP contou com 
dois espaços para a realização das oficinas e workshops: 
Sala do Conhecimento e Sala de Negócios. Sendo fun-
damental uma ampla infraestrutura de sala de aula, esses 
dois espaços contaram com equipamentos, cadeiras, 
quadros e todos os materiais necessários para que o 
ambiente fosse aberto para circulação do conhecimento e 
troca de ideias. 

Buscando sempre referências e conhecimentos 
através de empreendedores de sucesso e com vasta 
experiência no mercado, todos os oficineiros e pales-
trantes da FENEMP foram empresários e proprietários de 
empresas ou especialistas das mais diversas áreas, onde 
puderam passar para os iniciantes um pouco da sua ex-
periência e o caminho percorrido para alcançar o sucesso.

   SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO

Na oficina ‘Sei Controlar Meu Dinheiro’, voltada para os empresários, microem-
preendedores e empreendedores individuais, ministrada por Cândida Medei-
ros, foram abordados temas como o fluxo de caixa, fundamental para o bom 

funcionamento de qualquer negócio. Também foram destaques a importância 
de uma boa administração do dinheiro através de pequenas práticas adotadas 

no dia-a-dia, mas que podem fazer uma grande diferença ao decorrer do tempo.

TÉCNICAS ARTESANAIS

Aldemir de Oliveira con-
duziu técnicas aliadas à 

criatividade e retorno finan-
ceiro através de trabalhos 
manuais. Os empreende-
dores tiveram a oportuni-

dade de aprender práticas 
artesanais na tipologia de 

madeira, corda, sementes, 
conchas e areias.

FENEMP - JOÃO PESSOA
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COSTURA E  
CUSTOMIZAÇÃO

Uma atividade cria-
tiva, rápida de apren-

der e econômica para o 
consumidor, na oficina apre-

sentada por Edina Araújo, foram demons-
tradas técnicas de costura e customização 
em peças de vestuário, com o objetivo de 
esclarecer a possibilidade de uma nova 
fonte de renda. 

OFICINAS TECNOLÓGICAS

Com a utilização constante da  
tecnologia, foram criadas ações na área 

com o objetivo de se destacar no ambiente 
empresarial. Esse foi o tema da oficina minis-
trada por Tarcisio Junior, com o objetivo de 
tornar o empreendedor familiarizado com a 
tecnologia voltada ao mundo empresarial.

ORIENTAÇÃO À CONSTITUIÇÃO E  
REGISTRO DE COOPERATIVAS

Érika de Almeida Leitão discutiu os con-
ceitos básicos de cooperativismo passo 

a passo para constituir uma cooperativa e 
sistema cooperativismo brasileiro.

SEI VENDER

A oficina Sei Vender, 
lecionada por um Cleber 

Soares, ofereceu infor-
mações para que os 

participantes compre-
endessem as necessi-

dades do mercado e 
para que saibam como 
ampliar as possibilida-

des de crescimento 
de sua empresa. 

FENEMP - JOÃO PESSOA
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 Palestras

Além das Salas de Negócios e Salas do Conheci-
mento, a FENEMP também contou com um palco principal 
onde ocorreram as realizações de palestras, atrações 
culturais e sorteios. Confira os temas abordados na edição 
de João Pessoa:

A primeira palestra foi dirigida por Rosemi Mary e 
contou com informações de como abrir uma empresa 
individual, apresentando aos empreendedores todas as 
vantagens de ter seu negócio formalizado. 

O palestrante Roberto Braga levou para os par-
ticipantes da FENEMP um estímulo aos profissionais e 
empresários a descobrirem e aperfeiçoarem sua personali-
dade empreendedora, além da motivação à capacitação e 
orientação para a próxima geração de empreendedores.

FENEMP - JOÃO PESSOA

MICRO EMPREENDEDOR INDIVDUAL 
Passo a passo para a formalização

ATITUDES EMPREENDEDORAS
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      Workshop

Frederico Duarte, junto à sua esposa Priscila Barna-
bé, iniciou um negócio de venda de empadas em 1995. 
O que começou com um carrinho de vendas nos finais de 
semana, cresceu e se tornou uma conceituada rede de 
lanchonetes com 12 franquias em dois estados diferentes: 
as Empadinhas Barnabé. Nesse processo, o planejamento 
foi essencial para o crescimento e sucesso do seu negó-
cio. Frederico pôde compartilhar toda sua experiência e a 
importância do planejamento de um negócio na palestra 
Gestão Empreendedora: O caminho certo para o sucesso, 
ocorrida no palco principal da FENEMP.

Muitas vezes é preciso rever conceitos e posicio-
namentos para se tornar um empreendedor de sucesso, 
abrindo mão de certas atitudes, visando sempre o aprimo-
ramento das características essenciais do comportamento 
empreendedor. Essas mudanças foram o tema da Palestra 
Gestão Empreendedora: Características de um empreen-
dedor de sucesso, que foi ministrada por Josuel Gomes, 
presidente do Programa Paraibano de Qualidade e funda-
dor e diretor presidente da Dental Gold.

 Em um workshop, a plateia geralmente 
é convocada a participar do evento ativamente, 
interagindo com o que está acontecendo. Gilmar 
Andrade ministrou o tema 

ENTENDA MELHOR SUA EMPRESA
De forma prática e interativa, foi apresentada 

a ferramenta de gerenciamento estratégico Business 
Model Canvas, que permite desenvolver e esbo-
çar modelos de negócio de uma forma eficiente e 
simples. O Workshop foi comandado por Gilmar 
Andrade na Sala do Conhecimento da FENEMP.

Na palestra, foram apresentadas informações sobre 
oportunidades de linhas de crédito do Banco do Nordeste.

FENEMP - JOÃO PESSOA

GESTÃO EMPREENDEDORA
O Caminho Certo para o Sucesso

GESTÃO EMPREENDEDORA
Características de um empreendedor 

de sucesso

Oportunidades para Empreender  
X Acesso ao Crédito
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 Os Expositores

FENEMP - JOÃO PESSOA

A edição de João Pessoa contou com 56 expositores que foram be-
neficiados com o crédito do Empreender PB das mais diversas áreas: Beleza 
e Estética, Moda e Vestuário, Artesanato, Alimentação, Inovação Tecnológica, 
Agricultura Familiar e Profissionais Autônomos. Visando uma maior diversificação 
dos diferentes tipos de segmento empreendedor com o objetivo de beneficiar 
todo o Estado, cada expositor contou com um espaço para comercialização de 
seus produtos ou serviços e para maior visibilidade da sua marca. Conheça um 
pouco da história de alguns deles.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA   
- PBSOFT Informática -

Em um dos estandes da 
Inovação Tecnológica, conversamos 
com Manuela da empresa PBSOFT 
Informática. A empreendedora relatou 
como o Empreender Paraíba influenciou 
de forma positiva para a empresa, pois, 
através do programa, ganharam mais 
conhecimento e divulgação. Além disso, 
a PBSOFT investiu o crédito em capa-
citação para o seus funcionários, como 
também na compra de equipamentos 
e através de uma nova linguagem, 
a reformulação de um novo sistema 
para o estabelecimento. De acordo 
com Manuela, um programa como o 
Empreender traz um grande crescimen-
to para as empresas porque as fazem 
se desenvolver com a possibilidade 
de contratação de mais funcionários: 
“O Empreender para qualquer empre-

“AQUI NÃO EXIS-
TE CONCORRÊNCIA. 
TRABALHAMOS COM 
COMPANHEIRISMO E 
PARTICIPAR DA  
FENEMP ESTÁ SENDO 
MARAVILHOSO.  
EU VIM PARA MOSTRAR 
O QUE A COMIDA ANGO-
LANA TEM DE BOM”.
Maria Gouvea Brandão,  
Alimentação

seu negócio. Ela aplicou o crédito na 
compra de produtos para revenda e 
teve o ponta pé inicial para ampliação 
da sua visão a respeito do mercado: “O 
Empreender me influenciou muito. Eu 
pude investir e crescer ainda mais no 
meu negócio e aqui na FENEMP está 
sendo uma oportunidade brilhante para 
expandir a minha marca e as pessoas 
conhecerem mais o meu trabalho. Eu 
sou muito grata por poder estar aqui e 
tenho certeza que levarei mais experi-
ência, pois nessa feira nós podemos 
absorver mais do público, porque afinal 
são eles que veem até nós.” 

endedor é bastante positivo porque 
temos um auxilio de um Governo que 
está investindo, acreditando na gente e 
através disso a nossa empresa cresce, 
podemos contratar mais mão de obra, 
mais funcionários e oferecer capacita-
ção a eles. Estamos gostando muito de 
participar da FENEMP. Com as palestras 
e oficinas conseguimos pegar um pou-
co da experiência de outras pessoas, 
aprendemos com outros empreen-
dedores que estão aqui e adquirimos 
conhecimento.”

BELEZA E ESTÉTICA 
- Brenda Yngryd -

Brenda Yngryd é uma jovem 
empreendedora que trabalha na área de 
beleza e estética em João Pessoa. Sen-
do mais uma participante da FENEMP, 
Brenda relatou a ajuda do Empreender 
para obtenção de grandes lucros em 
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“O INCENTIVO GERA A 
MOTIVAÇÃO. HAVENDO 
MOTIVAÇÃO, HÁ O DES-
PERTAR DA  
CAPACITAÇÃO DO TA-
LENTO DO ENVOLVIDO 
NO PROGRAMA E ATÉ 
MESMO DAS VOCAÇÕES 
PESSOAIS DE CADA UM”.
Mauricélio Furtado,  
Artista Plástico.

MODA E VESTUÁRIO 
- Jaciara Lima -

O Empreender Paraíba chega na 
hora certa na vida das pessoas. Jaciara 
Lima, da cidade de Pitimbu, alegou que 
o programa surgiu na época que faltou 
capital de giro para que ela pudesse ter 
uma variedade de mercadorias. Além 
do baixo custo de juros e carência para 
começar a pagar, a empreendedora 
afirma que o Empreender é essencial 
para quem está iniciando um pequeno 
negócio. “Através desse apoio financeiro 
eu pude me desenvolver. E participar da 
FENEMP está sendo maravilhoso, uma 
oportunidade única para fazermos a di-

vulgação da nossa marca e dos nossos 
produtos, mostrando para as pessoas o 
que temos a oferecer.”

ARTESANATO 
- Josefa Vieira dos Santos - 

Josefa Vieira dos Santos trabalha 
com artesanato há cerca de 25 anos. 
Bonecas de pano e fantoches são 
alguns dos produtos que a empreende-
dora confecciona. Josefa conheceu o 
Empreender Paraíba no PAP, Salão de 
Artesanato, e através dele se interessou 
em enriquecer mais o seu trabalho. Ela 
investiu o crédito em matéria-prima, 
produção e aumento do seu maquiná-
rio, onde pôde desenvolver ainda mais o 
que já existia. “A influencia que eu tenho 
do Empreender é que eu pude melhorar 
mais no meu empreendimento. Com 
essa feira, a FENEMP, também facilita 
de vendermos mais, de fazer o nosso 
trabalho e de ter mais recursos. É uma 
soma: o Empreender nos favorece  
com o empréstimo e nos disponibiliza 
esse evento.”

AGRICULTURA FAMILIAR 
- AFYA  Centro Holístico da Mulher - 

Damiana representou o estande 
da AFYA (Centro Holístico da Mulher) 
na primeira edição da FENEMP. A 
empreendedora contou que participa-
va de uma ONG quando conheceu o 
Empreender Paraíba e a partir desse 
momento decidiu crescer mais e criar 
uma cooperativa através do trabalho 
conjunto de várias mulheres. “Por meio 
do Empreender nós podemos crescer 
mais em nosso negócio. Estou adoran-
do participar da FENEMP e pretendo 
levar de aprendizado mais conhecimen-
to para a nossa cooperativa.”

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
- Mauricélio Furtado -

Artista plástico na cidade de 
João Pessoa, Mauricélio Furtado contou 
como aplicou o crédito do Empreender 
Paraíba de forma diferente: realizou uma 
produtiva viagem para visitar grandes 
museus. Dessa forma, Mauricélio pôde 
obter uma maior visão da área que 
ele trabalha e pôde ver as obras de 
artes diante dos seus olhos, saindo 

da limitação de ver apenas através da 
internet e dos livros. Essa experiência 
para o empreendedor foi uma grande 
inspiração para a continuidade do seu 
trabalho. O artista plástico também 
mencionou sobre a importância do Em-
preender para os potenciais empreen-
dedores: “O incentivo gera a motivação. 
Havendo motivação, há o despertar da 
capacitação do talento do envolvido no 
programa e até mesmo das vocações 
pessoais de cada um”.

ALIMENTAÇÃO 
- Maria Gouvea Brandão -

Maria Brandão trabalha com culi-
nária angolana e foi mais uma expositora 
da FENEMP de João Pessoa no ramo 
alimentício. Ela conheceu o programa 
Empreender Paraíba através de uma 
confraternização realizada em seu 
restaurante. Após ser beneficiada com o 
crédito, Maria efetuou a compra de três 
máquinas, investiu em mercadorias e 
em capital de giro para aprimorar o seu 
negócio. Citando o desemprego como 
grande dificuldade nos dias atuais, a 
empreendedora afirmou o Empreender 
como forma de incentivo ao empre-
endedorismo e para alavancar um 
pequeno negócio. Em sua experiência 
na FENEMP, o trabalho coletivo foi de 
suma importância. Vários estandes de 
diversos segmentos foram apostos e 
um grande trabalho de equipe foi realiza-
do por parte dos expositores: “Aqui não 
existe concorrência. Trabalhamos com 
companheirismo e participar da FE-
NEMP está sendo maravilhoso. Eu vim 
para mostrar o que a comida angolana 
tem de bom”.
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 Apresentações Culturais

FENEMP - JOÃO PESSOA

A cultura tem um papel importante para a 
população e para quem investe neste bem tão 
precioso. Ela possui uma grande diversidade de 
conceitos e significados, envolvendo arte, cren-
ças, hábitos, costumes, entre muitos outros. A 
FENEMP contou com diversas apresentações 
culturais que ocorreram no Palco Principal.

GRUPO PARAÍBA SIM SENHOR
No dia 29/07/17 no palco principal, o grupo ‘Para-

íba Sim Senhor’ realizou uma apresentação teatral mu-
sicada, trazendo o Empreender Paraíba como tema. Na 

peça foram apresentadas de forma interativa informações 
sobre o programa.

BANDA CLUBE DO BEN
Encerrando as ativida-

des do segundo dia da feira, 
a banda Clube do Ben se 

apresentou no palco 
principal.

CAVALO MARINHO
O Grupo Cavalo Marinho se 
apresentou no último dia de 
atividades da FENEMP João 
Pessoa, a tradicional dança 
teatral originária da Zona da 

Mata de Pernambuco, repleta 
de cores e sons.

TRIO PÉ DE SERRA
No encerramento do 

último dia da FENEMP João 
Pessoa, o Trio Pé de Serra 

animou o salão no palco 
principal com a tradicional 

formação da zabumba, 
triângulo e sanfona.
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São Bento é um município brasileiro situado no estado 
da Paraíba, localizado na microrregião de Catolé do Rocha. 
Distante 375 km da capital João Pessoa, é um polo industrial 
com uma grande produção de redes de dormir, mantas e 
produtos têxteis, sendo conhecida como a terra das redes e 
produzindo mais de 12 milhões de redes por ano. De acordo 
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no 
ano de 2015 sua população era estimada em 33.464 habi-
tantes, sendo a 13° cidade mais populosa da Paraíba. 

Baseado nesse conceito, a Prefeitura Municipal de 
São Bento criou o Projeto EXPOTÊXTIL 2017, que visa à reali-
zação da maior mostra de artigos têxteis do Nordeste. A ideia 
foi ampliar o mercado têxtil para as mais variadas regiões do 

Brasil e exterior, promovendo o intercâmbio entre fornece-
dores e empresários, além da criação de oportunidades de 
incorporar novas tecnologias através da inovação e moderni-
zação de equipamentos têxteis.

Em conjunto, A FENEMP ocorreu em parceria com 
a EXPOTÊXTIL e durante quatro dias, parceiros, visitantes e 
expositores tiveram a chance de conversar com consultores 
nos diversos segmentos, recebendo orientações sobre os 
diferentes produtos e/ou serviços com o objetivo de desen-
volver e aperfeiçoar os empreendedores das mais diversas 
áreas. Os dois eventos ainda contaram com palestras, 
oficinas, desfile de moda, além de shows e apresentações 
culturais. 

    EDIÇÃO SÃO BENTO
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“SÃO BENTO VIVE HOJE UM MOMENTO ÍMPAR EM SUA HISTÓRIA 
REPRESENTANDO TODO O SERTÃO NORDESTINO, GRAÇAS AO TRA-
BALHO DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO E DO EMPREENDER 
PARAÍBA. O MOMENTO EM QUE O PAÍS VIVE, DISCUTINDO ÉTICA, 
MORAL, EM UMA CRISE HISTÓRICA, CONSEGUIMOS REALIZAR ATRA-
VÉS DESSAS DUAS PARCERIAS DUAS GRANDES FEIRAS. E ESSA 
OPORTUNIDADE EM PLENO SERTÃO, DISTANTE DOS GRANDES CEN-
TROS, FORTALECE O NOSSO SERTANEJO NO INTERIOR DO ESTADO.”
Jarques Lúcio – Prefeito de São Bento

“NA PARCERIA ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO, NÓS SOMOS 
CAPAZES DE VERIFICAR UM SONHO SE TRANSFORMANDO EM 
REALIDADE. DAQUI SAEM HOMENS, MULHERES, PAIS DE FAMÍLIA 
QUE PERCORREM OS CAMINHOS DOS CANTOS E DOS RECANTOS 
DO BRASIL, LEVANDO O QUE HÁ DE MELHOR DESSA TERRA, DA SUA 
PRODUÇÃO, DA SUA FORÇA, DAS SUAS MÃOS QUE TECEM REDES, 
QUE CORTAM OS FIOS, QUE PARABENIZAM AS PESSOAS E OS TRA-
BALHADORES QUE CONSEGUEM COLOCAR O PÃO NA MESA DE SUA 
CASA ATRAVÉS DO SUOR DO SEU ROSTO. E ESSE ORGULHO, NIN-
GUÉM TIRA DESSA TERRA.“
Efraim Filho - Deputado Federal

“A PARAÍBA VIVE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS UM MOMENTO 
MUITO ESPECIAL. TODOS NÓS SABEMOS QUE QUANDO A GENTE 
ARREGAÇA AS MANGAS E VAMOS PARA A LUTA OS EFEITOS E OS 

RESULTADOS SÃO SEMPRE POSITIVOS. A DEMONSTRAÇÃO CLARA 
QUE TEMOS HOJE AQUI EM SÃO BENTO SÃO CADA UM DOS EMPRE-

SÁRIOS QUE ESTÃO AQUI NESTA FEIRA. ESSE É O COMPROMISSO 
QUE ESSE GOVERNO TEM: TRAZER ACIMA DE TUDO QUALIDADE 

DE VIDA MELHOR PARA TODO O POVO. É ISSO QUE NÓS ESTAMOS 
COMEMORANDO HOJE, DEMONSTRANDO O ESFORÇO QUE TODOS 
NÓS TEMOS DE FAZER PARA TRANSFORMAR ESSA PARAÍBA EM UM 

LUGAR CADA VEZ MELHOR.”
João Azevedo - Secretário de Estado de Recursos Hídricos
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“HOJE O GOVERNO DO ESTADO VEM AQUI PARA O 
ALTO SERTÃO TRAZER UMA FEIRA DE EMPREENDE-
DORISMO PARA QUE A POPULAÇÃO POSSA COMER-
CIALIZAR, EXPOR SEUS PRODUTOS E ALÉM DISSO SE 
CAPACITAR ATRAVÉS DE WORKSHOPS, PALESTRAS E 
MINICURSOS. ISSO É O QUE FAZ A ECONOMIA GIRAR 
E É ISSO QUE ESSE GOVERNO FAZ TODOS OS DIAS 
ATRAVÉS DE TODAS AS SUAS SECRETARIAS E ATRAVÉS 
DO EMPREENDER PARAÍBA, QUE VEM RESGATANDO 
A AUTOESTIMA DE MUITAS PESSOAS, AS INSERINDO 
NO MERCADO DE TRABALHO, FAZENDO COM QUE O 
MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR, AQUELAS PES-
SOAS QUE SÃO OS MAIORES RESPONSÁVEIS PELO 
EMPREGO E PELA RENDA NESSE PAÍS, TENHAM A SUA 
AUTOESTIMA DEVOLVIDA E POSSAM EMPREENDER 
ATRAVÉS DO EMPRÉSTIMO FACILITADO, DE UM JUROS 
DIFERENCIADO.”
Amanda Araújo Rodrigues - Secretária Executiva de Empreendedorismo

“O EMPREENDER E A FENEMP SÃO EXEMPLOS E SERVEM DE 
MOLA PROPULSORA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LOCAL, SENDO IMPORTANTE EM TODOS OS SEGUIMENTOS CO-
MERCIAIS, APRESENTANDO COMO DEVEMOS AVALIAR, INVESTIR, 
E ACIMA DE TUDO, TER RESULTADOS POSITIVOS NAS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS. PORTANTO, PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO DE TODO 

ESSE TRABALHO FOI GRATIFICANTE E DE GRANDE APRENDIZADO 
PARA INVESTIMENTOS FUTUROS E PARA SERMOS BONS EM-

PREENDEDORES.”
Jullys Roberto - Deputado Estadual

“A “É ESSE OLHAR DE ESPERANÇA QUE EU QUERO COMPARTILHAR 
COM VOCÊS: VAMOS OLHAR PARA FRENTE E AO MESMO TEMPO AQUI 

NA PARAÍBA AJUDAR O BRASIL A SAIR DESSA CRISE. SÓ SE SAI DA 
CRISE COM PRODUÇÃO E INVESTIMENTO, PARA QUE SE GEREM OPOR-

TUNIDADES, PRODUÇÃO E ESPERANÇA.”
Ricardo Vieira Coutinho - Governador do Estado da Paraíba
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 Entre os dias 06 a 09 de setembro de 2017, no 
Shopping das Redes, município de São Bento, ocorreu 
a segunda edição da FENEMP, no sertão paraibano. 
A cerimônia de abertura contou com a participação do 
governador Ricardo Coutinho, da secretária executiva do 
Empreender PB, Amanda Rodrigues e do Prefeito de São 
Bento, Jarques Lúcio, entre outras autoridades.

 Solenidade de Abertura Durante a solenidade, foi concedido cerca de  
R$ 1,8 milhão em créditos, atendendo 275 empreendedo-
res dos municípios de São Bento, Pombal, Brejo do Cruz, 
Patos, São Bentinho, Cajazeirinhas, Santa Luzia, Catolé do 
Rocha e São José do Bonfim. A feira contou com diversos 
expositores beneficiados pelo programa das mais diversas 
áreas, comercializando seus produtos e serviços, além de 
oficinas práticas voltadas à profissionalização para o mer-
cado e palestras na área do empreendedorismo.
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Similar à edição de João Pessoa, as oficinas ‘Sei Controlar meu Dinheiro’ 
e ‘Sei Vender’ também ocorreram na edição de São Bento.

 Oficinas

COMO ADQUIRIR UMA FRANQUIA
Ideal para quem deseja começar o seu 

próprio empreendimento com maior garan-
tia de mercado, contando com a credibili-

dade de uma marca já respeitada, a oficina 
‘Como Adquirir uma Franquia’ apresentada 
por Ismael Nóbrega, do Sebrae, foi uma 

das realizadas na FENEMP São Bento nos 
dias 07/09 e 09/09/17. 

SEI COMPRAR
Talles Vasconcelos, do Sebrae, 
abordou também elementos es-
senciais de compra e estratégias 

para adquirir insumos, com foco em 
qualidade e preço.

COMEÇAR BEM
Ministrada por Talles Vasconcelos do Sebrae, 

a oficina identificou as características empreen-
dedoras com foco na pessoa e no comporta-
mento do individuo, bem como os reflexos nas 

ações dos negócios.
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  Palestras

FENEMP - SÃO BENTO
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PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS DO MEI  

(MICROEMPREENDE-
DOR INDIVIDUAL)

Liana Cavalcante, da 
Receita Federal do Brasil, 
conduziu a palestra apresen-
tando informações de como 
um microempreendedor indi-
vidual legalmente formalizado 
realiza a sua negociação de 
débitos, visando as melhores 

formas de parcelamentos, prazos, etc.

FENEMP - SÃO BENTO

A palestra ‘’Oportunidades para Empreender X 
Acesso ao Crédito’’, do Banco do Nordeste, ocorrida em 
João Pessoa, também foi realizada na edição de São 
Bento.

DESENVOLVIMENTO EM  
TEMPOS DE TURBULÊNCIA

Diante da crise 
econômica em que 
o país vivencia nos 
últimos tempos, muitas 
empresas sentiram a 
necessidade de desen-
volvimento para não sair 
do mercado. O empre-
endedorismo também se 
tornou uma luz no fim do 
túnel para os desempre-
gados. Buscando essa 
saída para regressar ao 
mercado de trabalho, 
Buega Gadelha, pre-
sidente da FIEP (Federação das Indústrias do Estado da 
Paraíba), transferiu o seu conhecimento e experiência para 
os participantes presentes na palestra “Desenvolvimento 
em Tempos de Turbulência”.

INDÚSTRIA 4.0

Ministrada por José Go-
mes Filho, a palestra Indústria 
4.0 abordou o conceito de 
indústria que engloba as prin-
cipais inovações tecnológicas 
dos campos de automação, 
controle e tecnologia da infor-
mação, aplicadas aos proces-
sos de manufatura. Baseado 
nesses conceitos, os empre-
endedores puderam absorver 
que os processos de produção 
tendem a se tornar cada vez 
mais eficientes, autônomos e 
customizáveis. 

E-SOCIAL, SAÚDE  
E SEGURANÇA  
NO TRABALHO

Lelis Trindade, do SESI (Ser-
viço Social da Indústria), apresentou 
garantias aos trabalhadores de 
acordo com os seus direitos previ-
denciários e trabalhistas. Nessa pa-
lestra, o objetivo principal foi mos-
trar a forma de tornar mais simples 
aos empregadores o cumprimento 
e registro de obrigações tributárias 
acessórias e, ainda, possibilitar o 
aperfeiçoamento das informações 
das relações de trabalho, fiscais e 
previdenciárias. 

PRINCIPAIS DIREITOS  
DOS CONSUMIDORES

O Código de Defesa do Consumidor é um con-
junto de normas obrigatoriamente presente em qualquer 
negócio e garante os direitos e deveres dos empre-
endedores e dos clientes. Esse foi o tema da palestra 
apresentada por Dr. Fabricio Germano.

      Workshop
Como divulgar sua empresa nas mídias sociais

Com os avanços tecnológicos atuais, a divulgação, via 
mídias sociais, se tornou indispensável para qualquer 

empreendimento de sucesso.  
“COMO DIVULGAR SUA EMPRESA  

NAS MÍDIAS SOCIAIS”,  
ministrada por Ismael Nóbrega, do Sebrae, foi o tema 
do workshop que aconteceu na segunda edição de 

São Bento, nos dias 7 e 9 de setembro.
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 Os Expositores
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Na segunda edição da  
FENEMP no município de São Bento, 
32 expositores, das áreas de Arte-
sanato, Moda e Vestuário, Beleza e 
Estética, Alimentação e Profissionais 
Autônomos participaram do evento 
através de um stand para exposição 
de seus produtos e serviços.

“GERALMENTE NÓS COMERCIANTES NÃO TEMOS 
CAPITAL DE GIRO, ENTÃO O QUE VENDEMOS TE-

MOS QUE INVESTIR NOVAMENTE EM MERCADORIA. 
COM O EMPREENDER NÓS TEMOS ESSE CAPITAL, 

PODEMOS INVESTIR E COMEÇAR A TER LUCRO. 
QUANDO NÃO TEMOS UMA AJUDA COMO ESSA, 
ACABAMOS TIRANDO DINHEIRO DAS VENDAS E 
NÃO OBTENDO LUCRO, ENTÃO NÃO TEM COMO 

EXPLICAR A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDER NAS 
NOSSAS VIDAS.” 

Indra Lumiar, Alimentação

do município de Catolé do Rocha. A 
empreendedora, que participou como 
expositora na edição da FENEMP em 
São Bento, sentiu-se muito satisfeita 
com a sua experiência na feira: “Hoje 
em dia o conhecimento impulsiona 
a gente a tomar muitas decisões e 
através das palestras e oficinas aqui 
disponibilizadas, adquirimos mais 
conhecimento. Estou adorando parti-
cipar e levarei para casa muitas ideias 
novas.”

MODA E VESTUÁRIO 
- Analuza Freitas - 

Quando se trabalha com um 
bom capital de giro, os riscos opera-
cionais diminuem, deixando a empre-
sa suscetível a um caixa positivo e 
concretizando um bom funcionamento 
das atividades. Diversos empreende-
dores investem nesse método para o 
desenvolvimento do seu negócio. Foi 
também o caso da Analuza Freitas, 

BELEZA E ESTÉTICA  
- Roberta Vieira - 

Roberta Vieira conheceu o 
Empreender Paraíba através do SPA 
Empreender, um projeto em que foi 
firmada a parceria com a Prefeitura 
de Pombal. Mulheres que estavam 
desempregadas, em situações de 
violência e vulnerabilidade social e que 
possuíam grande talento e criatividade 
para trabalhar por conta própria, foram 
convidadas a participar do projeto 
através de cursos e aulas práticas 
voltadas para o ramo de beleza e 
estética. Roberta foi uma dessas 
mulheres, mesmo já trabalhando na 
área. A empreendedora aplicou o 
crédito do Empreender em produtos 
e equipamentos para o seu salão de 
beleza e ainda frisou a importância 
da parceria da Prefeitura de Pombal, 
onde disponibilizou a capacitação para 
essas mulheres, e do Empreender, 
através da concessão de crédito para 
abertura de seus empreendimentos: 
“Foi um passo a mais, eu pude evoluir 
e ampliar o meu salão de beleza para 
melhor atender os meus clientes. Sem 
dúvidas também me trouxe muito mais 
conhecimento.”
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“FOI UM PASSO A MAIS, 
EU PUDE EVOLUIR E  
AMPLIAR O MEU  
SALÃO DE BELEZA  
PARA MELHOR ATENDER 
OS MEUS CLIENTES. 
SEM DÚVIDAS TAMBÉM 
ME TROUXE MUITO MAIS 
CONHECIMENTO.”
Roberta Vieira, Beleza e Estética

de divulgar nosso trabalho em outras 
cidades, também com outras pessoas 
nós fechamos contratos.” A filha da 
Fernanda Antônia também frisou a 
importância de um programa como 
o Empreender para quem deseja se 
tornar um empreendedor: “Geralmente 
nós comerciantes não temos capi-
tal de giro, então o que vendemos 
temos que investir novamente em 
mercadoria. Com o Empreender nós 
temos esse capital, podemos investir 
e começar a ter lucro. Quando não 
temos uma ajuda como essa, acaba-
mos tirando dinheiro das vendas e não 
obtendo lucro, então não tem como 
explicar a importância do Empreender 
nas nossas vidas.”

ARTESANATO 
- Francisca Francinete da Cunha - 

Do município de Brejo do 
Cruz, cerca de 19 km de São Ben-
to, Francisca Francinete da Cunha 
trabalha com artesanato e participou 
como expositora da segunda edição 
da FENEMP no sertão paraibano. 
A empreendedora já trabalhava na 
área antes de receber o crédito do 
Empreender, mas, ao adquiri-lo, teve 
a oportunidade de realizar compras 
à vista e participar de grandes feiras. 
“O Empreender e a FENEMP abrem 
novas portas e horizontes para a gente 
trabalhar melhor e aprender. Eu achei 
maravilhoso participar dessa feira e 
com certeza vou levar para o meu 
comércio os aprendizados.”

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
- Otavio Cassimiro - 

Otavio Casimiro trabalha com 
suplementos alimentares e através 
do crédito do Empreender investiu 
em mercadorias. De acordo com o 
empreendedor, realizar as compras à 
vista trouxeram grandes promoções e 
uma grande evolução em seu comér-

cio. “O Empreender é muito impor-
tante para o micro empreendedor. 
Geralmente não conseguimos retorno 
por partes dos bancos e esse pro-
grama do governo é muito bom e traz 
um desenvolvimento para a empresa. 
No ano que vem eu quero participar 
novamente da FENEMP, está sendo 
uma bela experiência.’’ 

ALIMENTAÇÃO
- Fernanda Antônia de Lima - 

Fernanda Antônia de Lima, de 
João Pessoa, teve o seu estande re-
presentado por sua filha, Indra Lumiar, 
na segunda edição de São Bento. 
Inicialmente, mãe e filha trabalhavam 
com bijouteria e partiram para o ramo 
de alimentação, local esse onde elas 
encontraram os seus reais talentos. 
Após o Empreender, as empreende-
doras compraram fogão, geladeira e 
equipamentos para poder participar 
de eventos como a FENEMP, que, 
de acordo com Indra, é extrema-
mente válido: “É a segunda vez que 
estamos participando. Fizemos parte 
também da edição em João Pessoa 
e foi muito boa. É uma oportunidade 
que não tem como descrever. Além 
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Relacionando São Bento como a capital 
mundial das redes e polo industrial de produção, 
a atração cultural da feira foi realizada através de 
um desfile da nova coleção têxtil, onde modelos 
desfilaram na passarela com figurinos inspirados 
na identidade cultural da região.

 Apresentações Culturais

FENEMP - SÃO BENTO
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    EDIÇÃO BANANEIRAS
Cidade com extraordinário potencial turístico, 

Bananeiras desponta no cenário nacional com a mis-
tura de arte, história, paisagens naturais e aventura. 
Cenários exuberantes da região de Bananeiras tem 
se tornado um polo atrativo para o turismo. Com o 
marketing de “O circuito do frio” o município vem 
fazendo com que sua economia venha desenvolven-
do-se gradualmente para esse setor. 
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“A FENEMP É UMA OPORTUNIDADE QUE SE OFERTA A ESSES EM-
PREENDEDORES NÃO SOMENTE PARA O CRÉDITO E PARA FORTALE-
CER A SUA ATIVIDADE. ESSA É TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE DE SE 
VALORIZAR E AMPLIAR A AUTOESTIMA. CHEGAMOS EM UMA FEIRA 
COMO ESSA, COM UMA ESTRUTURA QUE SÓ É VISTA GERALMENTE 
DIRECIONADA PARA GRANDES EMPRESAS E GRANDES EMPRESÁRIOS. 
QUANDO O EMPREENDER FAZ O CONVITE PARA 45 EMPREENDEDO-
RES EXPOREM OS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS E LHES OFERTA UM 
AMBIENTE COMO ESSE, É UMA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE 
A VALORIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR ESTÁ NA PAUTA PERMA-
NENTE DA AÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA.”
Douglas Lucena - Prefeito de Bananeiras

“TODAS AS PARCERIAS DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO AO EM-
PREENDER PARAÍBA TEM DESPERTADO O SER EMPREENDEDOR DE 

CADA CIDADÃO DE BANANEIRAS. ENTÃO DESDE AS FACILIDADES 
PELO EMPREENDER EM NOSSA CIDADE, MAS SOBRETUDO PELAS 
CAPACITAÇÕES EM QUE EVENTOS COMO ESSE TRAZEM, DESPER-
TAM AINDA MAIS ESSE ESPÍRITO EMPREENDEDOR NAS PESSOAS.“

Eduardo Guimarães - Secretário de Cultura e Turismo de Bananeiras

“É UM MARCO DO EMPREENDEDORISMO ESTAR REALIZANDO A FENEMP AQUI 
NESSA REGIÃO DO BREJO. O NOSSO OBJETIVO É FAZER COM QUE A POPU-
LAÇÃO LOCAL FLORESÇA PARA O EMPREENDEDORISMO E ENTENDA QUE É 

PRECISO USAR A SUA CAPACIDADE, SUA FORÇA DE TRABALHO, SUA VONTADE 
DE CRESCER COM ESSE ELO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA QUE É O 

EMPREENDER, DE FORMA A GERAR EMPREGO E RENDA PARA TODA A REGIÃO”.
Amanda Araújo Rodrigues - Secretária Executiva de Empreendedorismo

“É “EXISTE UMA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO QUE DÁ CAPACIDADE E VISIBILIDADE 
PARA AS COISAS QUE DEEM CERTO. NÓS CRIAMOS UM PROGRAMA, O EMPREENDER PARAÍ-

BA, QUE SÓ AQUI NA REGIÃO DE BANANEIRAS JÁ ULTRAPASSOU 3 MILHÕES E MEIO DE INVES-
TIMENTO. É UMA FONTE DE RECURSOS MUITO GRANDE. O GOVERNO ACELERA PARA PODER 
SUPRIR ESSA DEMANDA E AO MESMO TEMPO OFERECE CONDIÇÕES PARA QUE AS PESSOAS, 
AO INVÉS DE ESTAREM BATENDO AS PORTAS EM BUSCA DE UM EMPREGO, ESTEJAM EXATA-
MENTE PROCURANDO COM O PRÓPRIO SUOR E O PRÓPRIO TALENTO, A CONDIÇÃO DE PO-
DER ESTABELECER UM NÍVEL DE QUALIDADE PARA SUA VIDA A PARTIR DO SEU TRABALHO.”

Ricardo Vieira Coutinho – Governador do Estado da Paraíba
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Na sexta-feira 13/10/2017, no Ginásio Ramalhão, 
em Bananeiras, o governador Ricardo Coutinho, junto com 
a secretária executiva do Empreender PB, Amanda Rodri-
gues, e o prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, decre-
taram a abertura da terceira edição da Feira de Negócios e 
Empreendedorismo da Paraíba. Na solenidade de abertura, 
foi anunciado a concessão de R$ 1.154.100,00 milhão em 
crédito através do Empreender Paraíba, beneficiando mais 
de 200 empreendedores dos municípios de Bananeiras, 
Casserengue, Cuitegi, Duas Estradas, Pilões, Pilõezinhos, 
Serra da Raiz, Guarabira e Cuité. No primeiro dia da feira 
também foi realizado elaboração de plano de negócios 
para empreendedores de Sapé, Arara e Remígio.

 Solenidade de Abertura
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EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA

Através de inovações atuais, a tecnologia 
se tornou fundamental para melhorar a 

logística e a eficiência de qualquer empre-
endimento. Com o objetivo de familiarizar 

os empreendedores e potenciais em-
preendedores com a tecnologia voltada 
ao mundo empresarial, Carlo Chianca 

Junior, empresário da Chianca Softwares, 
ministrou a oficina Empreendedorismo e 

Tecnologia, no segundo dia de atividades 
na FENEMP de Bananeiras. QUALIDADE NO ATENDIMENTO

A importância da qualidade no atendimen-
to ao cliente é essencial. Hoje em dia o 

público interage, pesquisa e se comunica 
com as empresas. A marca, por outro 

lado, se sente responsável em guiar esse 
consumidor para a jornada de compra, 

por meio de melhor alcance e exposição. 
Esse foi o tema da palestra ‘Qualidade 

no Atendimento’, ministrada por Iago dos 
Santos, Diretor de Marketing da Executive 

Consultoria Junior.

 Oficinas

Assim como nas edições passadas da FENEMP, as oficinas  
‘SEI VENDER’, ‘SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO’ e  

‘BELEZA EMPREENDEDORA’ também ocorreram na edição de Bananeiras.
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 Palestras

COMO FIDELIZAR SEU CLIENTE

Um fator fundamental para o sucesso de qualquer 
empreendimento é a relação com o cliente. Ter um 

produto de qualidade e um atendimento diferenciado 
trará uma grande vantagem ao seu negócio. Apre-
sentada por Wesley Ferreira da Silva, Diretor Presi-
dente da Executive Consultoria Junior, na palestra 
‘Como Fidelizar Seu Cliente’, os empreendedores 

receberam orientações dos benefícios que um bom 
atendimento ao cliente pode gerar para a sua marca

CACHAÇA D’DIL 
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

Sob administração de Vandilson de Freitas Rocha, 
a palestra da Cachaça D’dil contou a história de 
sucesso do empreendimento: o seu maior mérito 
foi administrar os tempos mais difíceis e assimilar 
as mudanças que fatalmente viriam, principalmente 
com a exigência da produção de uma cachaça de 
qualidade, necessidade fundamental para se manter 
no mercado e que hoje tomou corpo e tornou-se 
marca famosa na região do brejo.

PREFEITO EMPREENDEDOR

Douglas Lucena, durante o exercício do cargo 
de prefeito de Bananeiras, teve seu trabalho 
reconhecido pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com 
o prêmio Nacional Prefeito Empreendedor de 
2014 e transmitiu os seus conhecimentos da 

área através da palestra Prefeito Empreendedor 
para os visitantes presentes.  

A palestra  
‘OPORTUNIDADE PARA EMPREENDER X ACESSO AO CRÉDITO’  

também ocorrida em São Bento, aconteceu similarmente em Bananeiras. 

      Workshop
E-COMMERCE ARTESANATO

O comércio eletrônico está mudando completamente o modo de funcionamento de muitos negócios. Um 
projeto de e-commerce bem elaborado pode reduzir os custos de todo o ciclo comercial de um modo 

surpreendente. Havendo ligação com o artesanato, esse foi mais um tema de Workshop da FENEMP de 
Bananeiras, ministrada por Laiza Catarine, empresária da Achego.
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BELEZA E ESTÉTICA  
- Joseane Cristina Ferreira  

dos Santos -

Joseane Cristina Ferreira dos 
Santos, juntamente com sua filha 
Estefanny Vitória, trabalham no ramo 
de beleza e estética e foram um dos 
cases de sucesso presentes na 
FENEMP de Bananeiras como expo-
sitoras. Para as empreendedoras, o 
crédito do Empreender é um incentivo 
para inovar e investir no seu empreen-
dimento. Joseane, após ser beneficia-
da com o crédito, realizou a compra 
de móveis para o salão de beleza, 
de forma que o mesmo passasse 
a ter uma aparência melhor. Elas 
também frisaram a importância dos 
ensinamentos das oficinas e palestras 
disponibilizadas na feira para os em-
preendedores: “Ajuda muito na ques-
tão de como lidar com os negócios, 
instruindo a melhor forma de lidar com 
o cliente, como podemos comercia-
lizar nossa mercadoria de forma mais 

 Os Expositores

FENEMP - BANANEIRAS

“ERA UM DESEJO MEU 
DE ESTAR AQUI E ATÉ 
QUE ENFIM CHEGOU O 
DIA. É A PRIMEIRA VEZ 
QUE PARTICIPO DE UM 
EVENTO DESSA  
NATUREZA E ESTOU 
ADORANDO.”
Maria de Lurdes Santos,  
Moda e Vestuário

45 expositores do Artesanato, 
Alimentação, Beleza e Estética, Profis-
sional Autônomo, Moda e Acessórios 
e Agricultura Familiar participaram 
como cases de sucessos na terceira 
edição da FENEMP em Bananeiras. 

eficiente e até questões contábeis, 
como diferenciar o lucro do ganho. 
Estamos gostando muito de participar 
da FENEMP, além de poder divulgar o 
nosso trabalho, estamos levando mais 
conhecimento e experiência.”

MODA E VESTUÁRIO  
- Maria de Lurdes Santos - 

Maria de Lurdes Santos traba-
lha revendendo semijoias há cerca de 
12 anos. A empreendedora do muni-
cípio de Bananeiras possui o sonho 
de migrar para o ramo da alimenta-
ção, e, com a ajuda do Empreender, 
Maria de Lurdes garante conquistar a 
realização em breve. A sua participa-
ção como expositora na FENEMP foi 
muito esperada: “Era um desejo meu 
de estar aqui e até que enfim chegou 
o dia. É a primeira vez que participo 
de um evento dessa natureza e  
estou adorando.”

ARTESANATO 
- Sergio da Silva Teófilo - 

A linha de crédito Empreender 
Artesanato, destinada aos artesãos 
da Paraíba, é uma oportunidade única 
para os empreendedores da área, de 
acordo com Sergio da Silva. Natural 
do município de Dona Inês, Sergio 
trabalha com artesanato em barro e 
investiu o crédito do Empreender na 
compra de máquinas e matéria-prima 
para melhor desenvolver os seus tra-
balhos. De acordo com ele, por diver-
sas vezes as pessoas tem a vontade 
de trabalhar mas não possuem capital 
de giro e o Empreender estende a 
mão para essas pessoas nesse mo-
mento. “O Empreender chegou para 
alavancar o meu investimento e para 
que eu pudesse produzir a arte para 
expor em feiras como essa. O que eu 
levo de bom desse evento é a minha 
experiência. Só de poder divulgar o 
meu trabalho e dispor para outras 
pessoas, isso é muito importante.”
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AGRICULTURA FAMILIAR 
- João Guilherme -  

Produzindo pães especiais, 
biscoitos e bolos em uma padaria 
artesanal, João Guilherme mencio-
nou a forte influencia do Empreender 
Paraíba em seu negócio. Através do 
crédito, o empreendedor comprou 
máquinas, balcão refrigerado, cilin-
dro e batedeira. “Dos programas de 
microcrédito que eu conheci ao longo 
da vida, o Empreender parece ser o 
mais eficiente. É muito importante por-
que muitas vezes não temos acesso 
a uma linha de crédito. A FENEMP me 
surpreendeu, as minhas vendas foram 
muito boas e eu estou satisfeito com 
a experiência.”

FENEMP - BANANEIRAS

“ESTOU MUITO SATIS-
FEITA DE PARTICIPAR DA 
FENEMP, NÓS CONHE-
CEMOS PESSOAS DE 
OUTRAS CIDADES, DE 
OUTROS SEGMENTOS 
E AGREGAMOS CONHE-
CIMENTO E VALOR A 
NOSSA MARCA. É UMA 
TROCA MUITO GRANDE, 
NÃO SÓ DE VENDA, MAS 
TAMBÉM DE EXPERIÊN-
CIAS.” 
Maria de Lurdes Santos,  
Moda e Vestuário

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 
- Kassia Jane Evaristo - 

Sendo uma das poucas con-
sultoras existentes na cidade de Solâ-
nea, Kassia Jane Evaristo trabalha no 
ramo de utensílios domésticos. Antes 
de ser beneficiada com o crédito do 
Empreender, Kassia estava come-
çando a trabalhar na área e passou 
a diversificar o seu estoque através 
da compra de mercadorias. A em-
preendedora frisou a importância da 
capacitação que o programa oferece, 
como também das oficinas e pales-
tras disponibilizadas na FENEMP. 
Segundo Kassia, os empreendedores 
sem informação e conhecimento, se 
resumem apenas em comprar e ven-
der e não possuem uma visão geral 
do mercado: “O Empreender apoia 
não só financeiramente, mas também 
na capacitação e eu acho isso muito 
importante. Ele traz visão de mercado 
para essas pessoas, promovendo 
não só o crescimento financeiro, 
como também pessoal. Estou muito 
satisfeita de participar da FENEMP, 
nós conhecemos pessoas de outras 
cidades, de outros segmentos e agre-
gamos conhecimento e valor a nossa 
marca. É uma troca muito grande, 
não só de venda, mas também de 
experiências.”

ALIMENTAÇÃO  
- Luciene Ribeiro - 

Luciene Ribeiro e Laércio de 
Moura são sócios no empreendimen-
to do ramo alimentício. Conheceram 
o Empreender através da internet e 
encontraram no programa uma nova 
brecha de avanço: investiram em ma-
teriais para locomoção como carrinhos 
de mão, sendo um instrumento de 
suma importância para a sua empresa. 
“Às vezes a gente quer juntar dinheiro 
para investir mas não temos a chance. 
E aí o Empreender chega e transforma 
esse nosso sonho em realidade.”
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 Apresentações Culturais

FENEMP - BANANEIRAS

GRUPO DE DANÇAS  
REGIONAIS

A cultura é fundamental para 
a sociedade. É uma maneira 

de expressar a identidade 
de uma região em forma de 
arte e conhecimento. Essa 
riqueza cultural que a Para-
íba possui não poderia ficar 

de fora da programação 
da FENEMP. O Grupo de 

Danças Regionais encerrou 
as atividades do terceiro 

e último dia da edição em 
Bananeiras.

GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE

Envelhecer faz parte da vida do ser humano, ser 

idoso faz parte do ciclo da vida. O idoso é não só 

uma referência de conhecimentos e aconselhamen-

to, mas uma pessoa que tem uma experiência de 

vida que deve ser valorizada. O grupo de idosos 

Feliz Idade, composto pela terceira idade, realizaram 

uma bela apresentação cultural no palco principal da 

FENEMP de Bananeiras.

BANDA SCFC
Encerrando as atividades do segundo dia da feira, a banda SCFC se apresentou no  palco principal.
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    EDIÇÃO MONTEIRO

Monteiro é um município brasileiro do estado da Paraíba 
localizado na microrregião do Cariri Ocidental. Informalmente 
situada no sertão do cariri paraibano, a cidade é destaque em 
termos culturais. Conhecida como ‘A Cidade do Forró’, Mon-
teiro é berço de grandes artistas, destacando-se também pela 
caprinocultura e ovinocultura, cujo grau de desenvolvimento 
está entre um dos mais altos do Nordeste. 
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“NÓS TEMOS NA MICROECONOMIA A GERAÇÃO DA MAIOR PARTE 
DOS EMPREGOS DO ESTADO. ENTÃO FOMENTAR ISSO E CONTINUAR 
INVESTINDO EM ÉPOCA DE INSTABILIDADE É A ÚNICA SAÍDA PARA A 
PRÓPRIA CRISE. O EMPREENDER É EXATAMENTE UM EIXO IMPOR-
TANTÍSSIMO DESSE PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DA CRISE.”
João Azevedo – Secretário de Estado de Recursos Hídricos

“NÓS SABEMOS O QUE TEM ACONTECIDO NO BRASIL, QUE TEM 
TRAZIDO PREJUÍZO TREMENDO AO NOSSO PAÍS E AO NOSSO ESTA-
DO. ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO, O GOVERNO DA PARAÍBA 
TEM UM OLHAR ESPECIAL PARA CADA UM DOS SEGMENTOS DA 
SOCIEDADE, DIRECIONADO PARA AQUELES QUE GERAM EMPREGO 
E RENDA.”
Gervásio Maia – Deputado Estadual

“A PARAÍBA NÃO É FEITA APENAS DA ECONOMIA QUE GERA EM-
PREGO PARA FORA, É DA ECONOMIA QUE GERA EMPREGO PARA A 
FAMÍLIA, QUE A TIRA DA VULNERABILIDADE. E O EMPREENDER VEM 

JUSTAMENTE NESSE NICHO, NESSE ESPAÇO, DEMONSTRAR QUE ESSE 
TIPO DE EMPREENDIMENTO TEM UM LUGAR. E ESSE LUGAR ALÉM DE 

SER IMPORTANTE PARA QUEM CONSOME, É FUNDAMENTALMENTE 
IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM INCLUSÃO 

SOCIAL NO NOSSO ESTADO.”
Estelizabel Bezerra – Deputada Estadual

“O NOSSO INTUITO FOI ESPALHAR A FENEMP POR POTENCIALIDA-
DES REGIONAIS. FOMOS PARA JOÃO PESSOA, SÃO BENTO, BANA-
NEIRAS E AQUI EM MONTEIRO ESTAMOS FECHANDO ESSE CICLO, 

PODENDO INCORPORAR GRANDE PARTE DO ESTADO COM REGIÕES 
IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.”

Amanda Araújo Rodrigues – Secretária Executiva de Empreendedorismo

“ESTAMOS FALANDO DE MUITA GENTE QUE SEMPRE ENCONTRAVA AS PORTAS FECHADAS 
DE UM BANCO E ENCONTROU NO EMPREENDER A OPORTUNIDADE DE DAR UM NOVO RUMO 

A SUA VIDA ATRAVÉS DO SEU TALENTO E DO SEU TRABALHO. UM EVENTO COMO ESSE FORMA 
UMA CADEIA PRODUTIVA QUE É FUNDAMENTAL PARA TODOS.” 

Ricardo Vieira Coutinho – Governador do Estado da Paraíba

FENEMP - MONTEIRO
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No município de Monteiro, no dia 26 de 
novembro de 2017, na lateral do Mercado Públi-
co, foi encerrado o ciclo de atividades da Feira de 
Negócios e Empreendedorismo da Paraíba (FE-
NEMP), edição 2017, do programa Empreender 
Paraíba. A cerimônia de abertura contou com a 
participação do governador Ricardo Coutinho, da 

 Solenidade de Abertura

 Oficinas

Sendo temas de extrema importância para os empreendedores e potenciais empreendedores, a  
FENEMP de Monteiro contou com a atuação de duas oficinas já ocorridas nas edições anteriores:  

Sei Vender e Sei Comprar, ministradas por consultores do SEBRAE.

secretária executiva do Empreender PB, Amanda 
Rodrigues, e demais autoridades da região e do 
estado. Durante a solenidade, foi anunciado o lan-
çamento do e-commerce do Empreender Paraíba, 
uma nova plataforma no portal do programa onde 
os empreendedores beneficiados poderão co-
mercializar digitalmente seus produtos e serviços, 
expandindo suas atuações. O projeto PRIMA tam-
bém se apresentou no palco para os convidados.
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 Os Expositores

A última edição da FENEMP na 
cidade de Monteiro contou com 43 
expositores que foram beneficiados 
com o crédito do Empreender PB das 
áreas de Beleza e Estética, Moda e 
Vestuário, Artesanato, Alimentação, 
Agricultura Familiar e Profissionais 
Autônomos.

ALIMENTAÇÃO
- Antonita Clarindo - 

Antonita Clarindo trabalha 
com doces e reside no município de 
Sumé. A empreendedora iria realizar 
a assinatura de seu contrato na última 
edição da FENEMP em Monteiro, 
porém, com a suspensão temporária 

“GOSTARIA DE DIZER 
QUE GOSTEI MUITO DE 
PARTICIPAR DA FENEMP 
E SOU MUITO GRATA AO 
GOVERNO DO ESTADO 
E AO EMPREENDER POR 
TUDO QUE TEM FEITO 
POR NÓS.”
Anairan Sousa Simão,  
Agricultura Familiar 

do programa pela decisão judicial do 
TCE-PB (Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba), o seu sonho teve que 
ser adiado. Antonita tinha o desejo de 
aumentar a sua cozinha e de comprar 
uma geladeira para aumentar as suas 
vendas de final de ano, sendo uma 
época onde recebe muitas encomen-
das para o natal e formaturas.  
“O Empreender é um programa muito 
bom que ajuda as pessoas e que 
capacita através de cursos. Participar 
da FENEMP está sendo ótimo, conhe-
ci empreendedores de diversas áreas 
e participei de oficinas. Só tenho a 
agradecer.”

ARTESANATO 
- Zélia de Castro Brito - 

Natural do município de Mon-
teiro, mas residindo na capital João 
Pessoa, Zelia de Castro Brito é artesã, 
trabalha com aplicações, pedrarias, 
pinturas e participou das duas edi-
ções da FENEMP nessas respectivas 
cidades como expositora. Ela encon-
trou no Empreender uma maneira de 

se atualizar mais com os negócios e 
aplicou o crédito em matéria-prima e 
materiais para aumentar o seu lucro, 
adquirindo mais possibilidades em 
seu empreendimento. Além disso, a 
empreendedora frisou a importância 
da capacitação que o Empreender 
forneceu através das palestras e ofi-
cinas na FENEMP: ‘’Através de várias 
palestras que eu assisti, aprendi como 
desenvolver o meu dinheiro e como 
administrá-lo. Antes eu não tinha 
noção de como desenvolver meu 
trabalho e hoje eu tenho retorno lucra-
tivo. Se todos os artesões tivessem 
noção do que é o Empreender, todos 
eles participariam, porque através dele 
nós aprendemos o desenvolver nosso 
trabalho.”

BELEZA E ESTÉTICA  
- Jayne Bezerra Neves - 

Jayne Bezerra Neves, da 
cidade de Zabelê, trabalha na área 
de beleza e não tinha espaço nem 
recursos para investir no seu salão. 
Após a experiência com o crédito, ela 



2018 I ED. 01 I Revista FENEMP I  47 

FENEMP - MONTEIRO

“SE TODOS OS ARTE-
SÕES TIVESSEM NOÇÃO 
DO QUE É O EMPREEN-
DER, TODOS ELES PAR-

TICIPARIAM, PORQUE 
ATRAVÉS DELE NÓS 

APRENDEMOS O DESEN-
VOLVER NOSSO TRABA-

LHO.”
Zélia de Castro Brito, 

Artesanato

pôde renovar, inovar e ampliar o seu 
espaço. “O Empreender é importante 
porque abre portas para novas vagas 
de emprego e também gera economia 
para o estado. Na FENEMP eu conhe-
ci pessoas novas, compartilhei expe-
riências e pude mostrar meu trabalho. 
Só tenho a agradecer ao Governo do 
Estado, ao Empreender e a FENEMP 
por ter me dado a oportunidade de 
avançar na minha profissão.”

PROFISSIONAL AUTÔNOMO
 - Ivonete Pereira - 

Ivonete Pereira foi mais uma 
expositora da FENEMP de Monteiro 
da área de Profissionais Autônomos. 
A empreendedora trabalha com 
brinquedos e utilidades e investiu o 
crédito em mercadoria em seu negó-
cio, de forma a receber um resultado 
muito positivo desse investimento. “O 
Empreender é essencial porque sem 
recursos a gente não começa nada. 
Também ficamos bem assessoradas 
através da capacitação que o pro-
grama disponibiliza e foi fantástica 
essa experiência. É uma ajuda muito 
grande para nós empreendedores.”

MODA E ACESSÓRIOS
- Maria de Fatima Rodrigues - 

Antes de ser beneficiada com 
o crédito do Empreender Paraíba, 
Maria de Fátima Rodrigues, do mu-
nicípio de João Pessoa, afirmou que 

tinha uma vida muito difícil. Trabalhava 
dentro das suas possibilidades, mas 
o retorno era mínimo. Maria conse-
guiu inverter toda a situação através 
do apoio do Empreender: aplicou o 
crédito na compra de mercadorias, re-
novando o seu estoque. Mas o sonho 
da empreendedora não para por aí. 
Ela pretende efetivar a renovação do 
seu crédito para realizar o sonho de 
abrir uma loja física. “O Empreender 
proporcionou melhor qualidade de 
vida e me deu a chance de crescer. 
Pretendo um dia abrir a minha loja 
e sei que com a ajuda do programa 
eu posso realizar esse meu sonho. 
Aqui em Monteiro é a minha terceira 
participação da FENEMP, participei 
também em João Pessoa e Bananei-
ras e estou muito feliz. Nessas feiras 
nós empreendedores vamos adquirin-
do mais conhecimento, capacitação 
e nos ensina a nos tornamos grandes 
empreendedores. Cada FENEMP 
é um ensinamento, é uma cultura 
diferente.”

AGRICULTURA FAMILIAR
- Anairan Sousa Simão - 

Trabalhando com frutas, verdu-
ras e hortaliças, Anairan Sousa Simão, 
do município de Monteiro, também 
afirmou uma vida profissional muito in-
certa antes do auxílio do Empreender. 
Não possuía capital de giro e ao retirar 
o crédito, além da capacitação onde 
a empreendedora absorveu melhores 
de investimento em seu negócio, abri-
ram-se portas e novos horizontes em 
seu empreendimento. Sua participa-
ção na última edição da FENEMP em 
Monteiro não foi diferente dos demais 
expositores aqui apresentados: “Uma 
feira como essa interagimos com 
outras pessoas, trocamos ideias, sem 
contar a tamanha importância das 
oficinas e palestras que nos capa-
citam. Gostaria de dizer que gostei 
muito de participar da FENEMP e sou 
muito grata ao Governo do Estado e 
ao Empreender por tudo que tem feito 
por nós.”
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 Palestras

 Apresentações Culturais

FENEMP - MONTEIRO

   AÇÕES PODEROSAS EM VENDAS

A palestra “Ações Poderosas em Vendas”, ministrada por Marluce Maria de Santana, discutiu 
assuntos fundamentais para os empreendedores: atendimento ao cliente, de forma como se 

portar em relação a diversas situações em relação ao mesmo, sendo estas posturas vantajo-
sas para um empreendimento de sucesso. Foram também discutidos conhecimentos, habilida-

des e atitudes que o empreendedor tem em relação ao mercado e à sua área de atuação.

   A MAGIA DA MOTIVAÇÃO 

No segundo dia de atividades da FENEMP de Monteiro, os visitantes re-
ceberam uma palestra excepcional ministrada por Silvio Brasileiro: A Magia 

da Motivação. Em sua apresentação, Silvio utilizou de muita interatividade e 
energia, conteúdo atualizado e uma interessante metodologia didática: o uso 

de ferramentas lúdicas e números de ilusionismo junto com hipnoses para 
causar provocações inteligentes e cativar a atenção da plateia. Seu foco foi 

entregar às pessoas informações específicas para ação, para elas colocarem 
em prática imediatamente e alcançar resultados superiores. A Magia da Mo-

tivação estimula as pessoas a atingirem seus máximos potenciais e a busca-
rem sempre a excelência. Silvio Brasileiro fez as pessoas enxergarem novas 
oportunidades por meio de uma metodologia que remove barreiras, medos, 
dúvidas e incertezas que antes as impediam de superar limites e alcançar o 
sucesso. A palestra teve como objetivo encorajar a mudança, para que os 

participantes enxerguem maior propósito no trabalho e alcancem resultados 
de alta performance. 

LAERTE LINS
Encerrando o segundo dia de ativida-

des da FENEMP de Monteiro, Laerte 

Lins e sua banda se apresentaram  

no palco principal do evento.

ORQUESTRA SANFÔNICA DO CARIRI
A riqueza cultural que a Paraíba possui não pode-
ria ficar de fora das atrações da FENEMP. Encer-
rando o clico de atividades 2017, o último dia de 
feira contou com a apresentação da Orquestra 

Sanfônica do Cariri, representando a cultura local 
através da música.
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Em todas as edições da FENEMP, as estrutu-
ras foram mantidas de forma igualitária. Em frente ao 
palco principal onde ocorreram as solenidades de 
aberturas e palestras, havia um espaço para a praça 
da alimentação, onde os cases de sucesso da área 
comercializavam os seus produtos alimentícios para 
os visitantes. Várias mesas e cadeiras foram disponi-
bilizadas para a população que visitou e que trouxe-
ram toda a família como momento de lazer. 

A FENEMP também contou com o Espaço 
Kids, um ambiente especial, próprio para a realização 
de ações educativas e de lazer para as crianças, 
onde os pais e mães puderam deixar os seus filhos 
pequenos sob observação de profissionais da equi-
pe do OD (Orçamento Democrático Estadual) Mirim. 
A criançada se divertiu de várias formas: piscina de 
bolinhas, mesas e lápis para desenho e diversas 
brincadeiras entre os demais.

Do mesmo modo, através de profissionais ca-
pacitados da área, o evento disponibilizou um espaço 
chamado Primeiros Socorros para situações de emer-
gência ou acidentes que viessem a ocorrer.

 Um espaço para todos
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Além das ações já desenvolvidas pelo progra-
ma, para 2018 estão sendo planejadas outras edi-
ções da Feira de Negócios e Empreendedorismo da 
Paraíba em outros municípios do estado, buscando 
atingir todas as regiões. 

Também está em atividade o e-commerce 
(comércio eletrônico), chamado Melhor Negócio, 
lançado na última edição da FENEMP em Monteiro. 
A plataforma está sendo gerenciada pelo programa 
Empreender para que os empreendedores da Paraí-
ba tenham oportunidade de ir mais longe com seus 
produtos. A ferramenta funciona como uma vitrine 
virtual, onde o público realiza compras e recebe suas 
mercadorias em casa.

Além do mais, através de concessão de cré-

dito, o programa também buscará atingir a meta de 
atender 100% do estado da Paraíba, contemplando 
todos os municípios do estado.

Projetos de arranjos produtivos com órgãos do 
Governo, a exemplo do polo sertanejo de confecções 
em Cajazeiras e projetos de incentivo à eficiência 
energética para empresas paraibanas em parceria 
com a FAPESQ também estão na agenda de ativida-
des do Empreender para 2018.

Continuaremos com as ações de pós-crédito 
por toda a Paraíba, identificando os casos de suces-
so e premiando as experiências exitosas do progra-
ma, como também com a visita do “Acordo Legal”, 
projeto que renegocia dívidas dos inadimplentes do 
programa a mais municípios do estado.

 PROJETOS FUTUROS 

FENEMP - EMPREENDER
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O Empreender Paraíba não é só con-
cessão de crédito. Ele acredita na importância 
da capacitação para o pequeno empreende-
dor que está iniciando o seu negócio. Logo, 
a Feira de Negócios e Empreendedorismo da 
Paraíba, edição 2017, teve como principal 
objetivo despertar e desenvolver o pensamen-
to empreendedor paraibano através de capa-
citações, minicursos, oficinas e palestras com 
temas voltados para a área. 

A feira percorreu quatro regiões do 
Estado, objetivando alcançar o maior núme-
ro de pessoas possíveis. As quatro edições 
da FENEMP contaram com 183 expositores 
que já foram beneficiados com o crédito do 
programa, onde foram injetados na economia 
do estado cerca de R$ 117 mil através das 
comercializações de produtos e serviços entre 
os expositores. Aproximadamente 15 órgãos 
foram parceiros diretamente ligados ao univer-
so do empreendedorismo através de estandes 
próprios para esclarecimento de dúvidas e 
consultorias gratuitas. 

125 mil visitantes percorreram por 
todas as edições da FENEMP e mais de 45 
palestras e oficinas foram realizadas de forma 
gratuita para os empreendedores e potenciais 
empreendedores das regiões. Em torno de 
2.335 mil pessoas participaram das capaci-
tações e puderam enxergar o mercado com 
outros olhos. 

Por fim, nas solenidades de abertura 
das três primeiras edições da Feira de Negó-
cios e Empreendedorismo da Paraíba 2017, 
nos municípios de João Pessoa, São Bento 
e Bananeiras, foram assinados contratos de 
concessões de crédito, beneficiando 716 em-
preendedores dos municípios sede e cidade 
circunvizinhas, injetando na economia parai-
bana um valor de mais de R$ 4.000.000,00 
milhões de reais.

 ACREDITAR NA NOSSA GENTE 
                           É O MELHOR NEGÓCIO

FENEMP - EMPREENDER
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PAINEL - FENEMP 2017
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PAINEL - FENEMP 2017
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PAINEL - FENEMP 2017
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