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Solução é acessível para todos os portes de empresa, e foi desenvolvida com foco na praticidade de utilização

Pensamos na facilidade para eles [empresários] 
trabalharem com os produtos e as informações
Cynthia Akao, empresáriaEconomia

Campo Grande-MS | Terça-feira, 26 de dezembro de 2017O ESTADO
MATO GROSSO DO SUL

Rauster Campitelli

Viabilizar a realização de 
compra e venda de produtos 
pelo Facebook por meio de uma 
plataforma de fácil navegação 
e administração, voltada para 
todos os tipos e portes de em-
presa. Foi com esse objetivo que 
os irmãos Cynthia Akao, 30, e 
Denis Akao, 27, criaram, em 
2011, o aplicativo  Facíleme. A 
ideia de criar a solução surgiu 
após os dois empreendedores 
observarem o sucesso alcan-
çado pela 1800 Flowers, uma 
loja virtual americana que re-
gistrou crescimento de 300% 
após a criação de um canal no 
Facebook. 

“Vimos que lá fora [do país] 
a loja no Facebook estava come-
çando a se expandir. Trouxemos 
a ideia para o Brasil e fizemos 
um projeto piloto. Desenvol-
vemos uma plataforma básica 
para os nossos clientes com o 
PagSeguro integrado”, conta a 
empresária, sócia fundadora da 
agência WV Todoz desde 2006. 
Os empresários começaram a 
oferecer o produto para os pró-
prios clientes e, mais tarde, o 
PagSeguro começou a trabalhar 
em parceria com o Facíleme, au-
xiliando na divulgação do aplica-
tivo. Atualmente são mais de 60 
mil lojas cadastradas. 

De fácil navegação e admi-
nistração, a solução é acessível 
para todos os tipos e portes de 
empresa. “O Facíleme possui 
ferramentas para todos os 

A moagem de cana-de-açúcar 
pelas unidades produtoras da 
região centro-sul atingiu a 
marca de 10,44 milhões de to-
neladas nos primeiros 15 dias 
de dezembro, segundo levan-
tamento realizado pela Unica 
(União da Indústria de Cana-de-
-Açúcar). No acumulado desde o 
início da safra 2017/2018 até o 

dia 16 deste mês, a quantidade 
moída somou 578,76 milhões 
de toneladas –resultado um 
pouco inferior se comparado 
ao do mesmo período da safra 
2016/2017 (588,93 milhões de 
toneladas). 

O balanço da entidade indica 
que cerca de 60 unidades pro-
dutoras devem continuar ope-

rando na segunda quinzena de 
dezembro. De acordo com o di-
retor técnico da Unica, Antonio 
de Padua Rodrigues, a safra 
está praticamente encerrada 
na maior parte da região pro-
dutora. “Deveremos observar 
alguma moagem residual na 
segunda quinzena de dezembro 
e uma quantidade reduzida de 

cana processada no mês de 
março.” 

Segundo pesquisa do CTC 
(Centro de Tecnologia Cana-
vieira), a retração no rendimento 
do canavial na região centro-sul 
do Brasil atingiu 1,1% no acumu-
lado de abril a novembro deste 
ano. Nesse período, a produti-
vidade agrícola da lavoura na 

região totalizou 76,39 toneladas 
por hectare, contra 77,23 tone-
ladas por hectare registradas 
no ciclo anterior. Os Estados 
de Minas Gerais e Goiás regis-
traram rendimento acumulado 
superior a 79 toneladas por hec-
tare, se posicionando, portanto, 
acima da média do centro-sul. 

Em contrapartida, o índice 

no Estado de São Paulo ficou 
praticamente idêntico ao regis-
trado para a média do centro-
-sul. Em relação ao mês de 
novembro, informações apu-
radas a partir de uma amostra 
de 127 unidades indicaram 
uma produtividade média de 
64,67 toneladas por hectare no 
centro-sul. (RC)

Súzan Benites

Em Mato Grosso do Sul, o 
Sebrae atendeu 35.726 em-
presas com capacitações, 
orientações e informações 
para os mais diversos seg-
mentos de mercado em 2017. 
Foram mais de 70 mil horas 
de consultorias, 813 palestras, 
554 cursos, além de feiras, ofi-
cinas, seminários, caravanas e 
rodadas de negócios que auxi-
liaram no desenvolvimento da 
competitividade empresarial. 

Com os MEIs (Microempre-
endedores Individuais), foram 
contabilizados 15,4 mil CNPJs 
distintos, 14% a mais em re-
lação a 2016. Nas ME (Micro-
empresas), 1.467 empresários 
foram capacitados e enten-
deram melhor como aplicar 
o conhecimento na gestão da 
empresa. As ações voltadas 
ao potencial empresário e a 
empresas com até dois anos 
de funcionamento envolveram 
mais de 7 mil participantes em 
palestras e oficinas.

A entidade também atuou 
de forma específica em projetos 
com soluções exclusivas para 
nichos de mercado. No setor 
dos agronegócios, 23 mil horas 
de consultoria para pequenos 
produtores que participaram 
de seminários, caravanas, etc; 
no segmento de alimentação 
fora do lar, 99 empresas e 212 
potenciais empresários foram 
acompanhados pelo projeto 
Food Experience. Já no setor 
de moda, foram realizadas 
1.870 horas de consultorias, 
19 oficinas e 27 palestras para 
indústrias e varejo.

Mais de 4 mil mulheres em-
preendedoras participaram 
dos 35 eventos oferecidos du-

rante o ano. O Sebrae também 
esteve nas escolas. Mais de 
13,8 mil estudantes dos en-
sinos fundamental, médio, 
profissional e superior foram 
capacitados por meio do Pro-
grama Nacional de Educação 
Empreendedora.

Para estimular a inovação 
o Sebrae acompanhou mais de 
1,9 mil empreendimentos e rea-
lizou aproximadamente 53 mil 
horas de consultorias, subsi-
diadas pelo Sebraetec (Serviço 
em Inovação e Tecnologia). 
Já o Programa ALI (Agentes 
Locais de Inovação) ajudou 
872 clientes em 10 municí-
pios a implementar práticas 
inovadoras gratuitamente em 
seus negócios, totalizando 671 
atendimentos.

Para o diretor-superinten-
dente do Sebrae, Cláudio Men-
donça, o ano de 2017 foi de 
muita gratidão. “Nossa equipe 
se empenhou muito. Valeu cada 
ideia para incentivar o espírito 
empreendedor no Estado. Que 
cada um que fez sua tarefa 
saiba que, sobre aquela pessoa 
que foi atendida, nosso maior 
motivo e propósito é que ela 
tenha muito sucesso”, finaliza.

A microempreendedora Ju-
cimeire Magalhães recebeu a 
visita do Sebrae no seu salão 
de beleza durante a ação O 
Bom do Bairro. “A visita foi 
ótima, recomendo a todos os 
microempreendedores, pois 
nos ajuda bastante, recebi 
muita dica e informação. Eu 
não sabia planejar e não via 
meu lucro, por meio dessa 
orientação consegui enxergar 
e poder mudar para crescer. 
Agora sei o caminho para ser 
uma empresária de sucesso”, 
diz. (Com assessoria)

Aplicativo viabiliza processo de 
compra e venda pelo Facebook 

Moagem de cana no centro-sul atinge 10,44 mi de toneladas na quinzena

Sebrae atende mais de 35,7 mil 
empresas no Estado este ano

Atualmente são mais de 60 mil lojas já cadastradas na plataforma 
Marcos Santos/USP Imagens

empreendedores. Além disso, 
quando o usuário opta pela 
nossa plataforma, ele pode ter, 
por meio de um único admi-
nistrador, um social commerce 
e um e-commerce”, explica a 
executiva, acrescentando que 
o sistema foi desenvolvido com 
foco na praticidade. 

“Pensamos na facilidade para 
eles [empresários] trabalharem 
com os produtos e as informa-
ções. É uma plataforma simples 
e completa.” Sem a necessidade 
de controlar diversos adminis-
tradores, o lojista pode otimizar 
o seu tempo e garantir da me-
lhor forma a disponibilidade de 
um produto da sua loja virtual. 
O app conta com as funciona-
lidades de e-commerce, social-
-commerce, relatórios de vendas 

e dados dos clientes, campos 
customizáveis de acordo com 
a necessidade do lojista, aviso 
de venda/compra por meio das 
notificações do Facebook etc. 

Por ser um full commerce, 
o lojista faz uma configuração 
única do visual da loja e ele 
se replicará em todos os for-
matos, dando uma identidade 
visual para a marca. Para os 
fundadores, a principal dife-
rença entre o social commerce 
e o e-commerce comum é a inte-
ração com o usuário. “Não basta 
apenas a empresa ter uma loja. 
É preciso interagir com o usu-
ário e criar uma identificação 
do consumidor com a marca”, 
aponta Cynthia.

Em 2014, o Facíleme faturou 
R$ 360 mil. “Este é um mercado 

muito promissor. As empresas 
estão descobrindo e aprendendo 
a utilizar novas formas de vender 
e divulgar sua marca e seus 
produtos por meio das redes 
sociais. O que antes era apenas 
visto como forma de lazer hoje 
é uma oportunidade de negócio. 
Estamos trabalhando em melho-
rias e vamos oferecer novidades 
ano que vem. A expectativa é 
alta de 20% em 2018, mas de-
pende da economia nacional.”

“Contamos com uma equipe 
superempenhada no sucesso do 
Facíleme, e que está sempre 
atenta às melhorias e novidades 
que podem ser implementadas, 
não deixando a plataforma 
parada. Ela está sempre em 
movimento e evolução”, afirma 
Cynthia.


