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XIX ENAMPE - ENCONTRO NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
“Pequenos negócios e um novo olhar para as oportunidades” 

19 e 20 de agosto de 2021 
 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 
Dia 19/08/2021 – Quinta-Feira 
19h00 – Abertura Oficial do XIX ENAMPE – Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa 
35 anos de Associativismo de MPEs – Homenagem Sócio Honorário da Micro e Pequena Empresa 
Brasileira 
Ercílio Santinoni – Presidente da Conampe 
Fernando Moraes – Presidente da FACIAP e do Conselho Deliberativo do Sebrae-PR 
Valdemar Bernardo Jorge – Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes 
Vitor Roberto Tioqueta – Diretor Superintendente do SEBRAE/PR 
 
19h20 - Painel – O Cenário Econômico: O futuro está nas suas mãos 
Carlos da Costa – Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da 
Economia, graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Carlos Alexandre Jorge da 
Costa é mestre em economia pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). Ele assumiu o cargo de 
diretor do BNDES em agosto de 2017, quando foi responsável pela divisão de planejamento, divisão de 
crédito, tecnologia e informação e, ainda, pelo departamento de comunicação da entidade. Foi um dos 
fundadores do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-São Paulo) e atuou como assessor de 
várias empresas e planos governamentais. 
 
Carlos Melles – Diretor Presidente do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 
Natural de Minas Gerais, o engenheiro agrônomo, pesquisador e dirigente cooperativista Carlos Melles 
foi deputado federal por seis legislaturas consecutivas. O mineiro carrega em sua trajetória um histórico 
de luta pelas causas voltadas ao agronegócio, ao cooperativismo e às micro e pequenas empresas. Na 
Câmara dos Deputados, presidiu a Comissão Especial da Microempresa, que aprovou a Lei Geral da Micro 
e Pequena Empresa (2006). Vale registrar que foi ele o relator do projeto Microempreendedor Individual 
(MEI) e da Empresa Simples de Crédito (ESC), em 2018. No Governo Federal, foi ministro do Esporte e 
Turismo (em 2000) e, no Governo de Minas Gerais, secretário de Transportes e Obras Públicas (2011). 
 
20h30 – Segurando a Barra das Emoções – Diálogos para a vida e os negócios! 
Palestrante: Jairo de Paula, Escritor - autor de 19 livros, entre eles os best-sellers "Uma Marca Chamada 
VOCÊ" e "INCLUSÃO - mais do que um desafio escolar, um desafio SOCIAL". Professor e conferencista 
internacional, doutor em Psicanálise, mestre em Educação e Psicanálise, pós-graduado em Marketing 
Empresarial, graduado em Economia.  
Além de escritor, Jairo de Paula tem uma intensa atividade como palestrante nas áreas empresarial, 
educacional e familiar. Apontado pelo meio empresarial e educacional como um dos melhores 
palestrantes do Brasil. Em suas palestras, apresenta uma série de informações práticas sobre o fascinante 
e desejado mundo da felicidade e sucesso nos relacionamentos pessoais e profissionais. 
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21h30 – Encerramento das apresentações do dia. 
 
 
 
 
Dia 20/08/2021 – Sexta-Feira 
 

09h00 – Painel I - Tecnologia e inovação como forma de apoio ao fortalecimento e desenvolvimento 
das micro e pequenas empresas 
Bruno Quick – Diretor Técnico do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 
Engenheiro civil e especialista em políticas públicas pela Unicamp. Atuou como dirigente no Movimento 
Associativista Empresarial, foi diretor técnico do Sebrae Minas e gerente da Unidade de Políticas Públicas 
e Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional.  
 
A Transformação Digital como única alternativa para a sobrevivência de micro e 
pequenas empresas 
Professor Douglas Zela - Bacharel em Administração pela UFPR, Pós-Graduado em Marketing, 
Propaganda, MBA em Administração Estratégica pela FAE Business School, Mestre em Administração pela 
UFSC, Doutor em Gestão de Negócios pela UFSC. Coordenador e Professor dos Cursos de Pós-Graduação 
em Business da FAE Business School. Titular da Coluna CBN Empreendedorismo, na Rádio CBN Curitiba 
PR. Já proferiu: aulas, palestras e cursos para mais de 27.000 pessoas e prestou serviços de Consultoria e 
Treinamento para mais de 135 empresas. 
 
 
O marketplace como ferramenta de venda, gestão e digitalização das microempresas, empresas de 
pequeno porte e dos artesãos 
João Neto – Professor e Executivo de Varejo - O atendimento ao novo Consumidor, suas emoções e a 
jornada de compras. 
 
 
10h30 – Painel II – Ações vencedoras de mulheres empreendedoras 
Roberta Almeida - Empresária criadora do e-commerce “Objetos de Coração”, focado no AMOR, com 
objetos para casa e decoração em formato ou estampa de coração. Quando a pandemia impediu as 
reuniões e eventos ela focou no e-commerce e, mais uma vez, ditou tendência. Vencedora do Top de 
Marketing e Vendas da ADVB SC 2020 na categoria varejo, ela conseguiu a proeza de, no ano de maior 
crise da economia brasileira, crescer 500%, vender para 23 estados. O negócio, que começou com 50 
peças, em casa, em janeiro de 2021 já trabalhava na casa dos milhares de produtos com uma 
movimentação de containeres.  
 
Isolene Aparecida Niedmeyer – CEO e fundadora da Cia Magistral, fundada em 1989, considerada pelo 
Guiness book Brasil (Livro dos Recordes) o maior curso de confecção de lingerie, reconhecido também 
pela estrutura, metodologia, profissionalização e independência financeira das suas alunas e alunos. 
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A empresa tem e já atendeu mais de 320 mil alunos e reúne mais de 125 mil seguidores nas suas redes 
sociais.  
Diretora da Câmara da Mulher – 2018 a 2020, sendo sua atual presidente, até 2023. 
Com a pandemia, se reinventou e em menos de 1 ano foi de 0 a 1 milhão em vendas na Hotmart. Em 2021, 
apoia e está com a sua empresa no lojampe.com.br – o portal de vendas online dos pequenos negócios. 
 
Jeanini Pinheiro - Empresária da área de comunicação, responsável pelo posicionamento de grandes 
marcas no Estado de Santa Catarina e Paraná. Chegou em Florianópolis em 31 de janeiro de 1992, 
iniciando uma nova vida, sem emprego, com uma filha de 9 anos. Uma belíssima história de superação e 
sucesso. 
 
Liliane Rocha Miranda Bauermeister - Nascida na cidade de Cruzeiro, em SP, com formação acadêmica 
em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional e Hospitalar. Habilitada para atuar 
como Terapeuta Floral pela Escola de Formação de Terapeutas Era Dourada. Credenciada junto a ABBIO - 
Academia Brasileira de Bioterapia. Fundadora e diretora da Alberquímica. Outra belíssima história de 
sucesso. 
 
Moderadora: Juliane Guzzoni – Jornalista, especializada em televisão, e empreendedora. Com quase 30 
anos de experiência em reportagem de TV, com passagem por alguns dos principais telejornais das 
maiores emissoras do país - empresas afiliadas à Rede Globo. Formada em Comunicação pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mestre em comunicação e semiótica pela PUC-SP. Professora, 
palestrante, mentora e consultora na área de comunicação de alta performance. 
 
 
13h30 – Painel de Homenagens – 35 anos de Trabalho e Conquistas – Momento Conampe 35 Anos – 
Homenagem às lideranças de entidades representativas exclusivas de micro e pequenas empresas 
 
13h45 – Painel III - Acesso ao crédito pelos pequenos negócios?  
Fábio Silva – Coordenador-Geral de Empreendedorismo e Artesanato da Subsecretaria de 
Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da 
Economia. É graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Espírito-Santense de Administração 
(FAESA). Pós-Graduado em Comércio Exterior com Ênfase em Empresa de Pequeno Porte pela 
Universidade Católica de Brasília (UCB) e em Micro e Pequenas Empresas pela Universidade Federal de 
Lavras - UFLA. É responsável pela formulação de políticas públicas para microempreendedores individuais 
-MEI e para artesãos, e pela gestão do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do Programa do 
Microempreendedor Individual - MEI e do Portal do Empreendedor. 
 
Wilson Bley Lipski – Diretor de Operações do BRDE. Formado em Direito pela Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR) e pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos (IBEJ) em Direito 
Contemporâneo, tem uma vasta experiência em gestão pública. Foi superintendente do Paraná Cidade, 
secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná (Sedu) e Conselheiro da Agência de Fomento 
do Estado do Paraná. 
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Renato Maçaneiro – Diretor e Operações do Setor Privado da Fomento Paraná. Graduado em Matemática 
e Tecnologia da Informação, possui pós-graduação em Finanças Corporativas. Atuou na área financeira e 
de controladoria do BADEP – Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, analista financeiro na 
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná e atua desde 2004 em diversas áreas na Fomento Paraná. 
 
14h45 – Painel IV - Perspectivas Econômicas para os pequenos negócios após a vacinação e do 
aprendizado que a pandemia nos proporcionou 
 
Michael William Dantas Lima - Subsecretário de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, 
Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. Graduando de Relações Internacionais na 
Universidade de Brasília, ex-membro bolsista do Programa de Educação Tutorial de Relações Internacionais 
da Universidade de Brasília (PET-REL) e do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, 
atualmente é estagiário da Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República. 
 
Marcelo Cordeiro Alvarenga – Advogado especialista em Direito Empresarial, pós graduado em Direito 
Civil e Processual Civil, mestrando em Planejamento Tributário pela Fucape Business School, Consultor 
Jurídico do SINCADES, SINDIMAT e da CONAMPE, Membro do GTFAZ – Grupo de Trabalho da Secretaria 
de Estado da Fazenda do Espírito Santo, Vice-Presidente da Comissão Especial da Advocacia 
Empreendedora e Defesa dos Direitos das Micro e Pequenas Empresas, Secretário Adjunto da Comissão 
de Direito Tributário da OAB/ES e membro do COMPEM – Conselho Temático da Micro e Pequena 
Empresa da Federação das Indústrias do Espírito Santo. 
 
Carlos Valter Martins Pedro – Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), nasceu 
em Maringá e iniciou sua jornada como industrial há mais de 30 anos, sócio administrador e fundador da 
ZM Bombas, especializada na produção de bombas hidráulicas, hidrolavadoras de pressão e sistemas 
eólicos para bombeamento e energia. A empresa atua em todo o mercado nacional, América do Sul e 
Central e África do Sul. Ele também preside o Sindimetal Maringá, do qual foi fundador, e foi conselheiro 
de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foi presidente do Conselho 
Regional do Senai no Paraná e é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Maringá (ACIM). 
Preside a Fundação Tecnópolis de Maringá e o Conselho Gestor da Incubadora Tecnológica de Maringá. 
Já presidiu o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem), integra o Conselho Temático 
do Setor Metalmecânico do Paraná (G19) e é diretor da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). 
 
  
15h55 – Painel de Homenagens – 35 anos de Trabalho e Conquistas – Momento Conampe 35 Anos – 
Homenagem às lideranças de entidades representativas exclusivas de micro e pequenas empresas 
 
 
16h10 – Painel V - Perspectivas Econômicas para os pequenos negócios a partir do Associativismo no 
Pós pandemia 
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César Reinaldo Rissete - Gerente da Unidade de Inovação e Competitividade do Sebrae Nacional, é 
economista e mestre em Desenvolvimento Econômico. Especialista em Produtividade e Qualidade, 
Políticas Públicas para Micro e Pequenas Empresas e em Desenvolvimento Local e Competitividade 
Territorial pela CEPAL/ILPES e AECID (Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento). Consultor do Sebrae Paraná desde 2008.  

Fernando Passalio de Avelar – Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. 
Administrador de Empresas pela PUC Minas Gerais e pós-graduado pela Universidade Gama Filho. 
Secretário-Geral do Fórum Permanente Mineiro de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Tem 
experiência na área de Administração, com ênfase em Política Econômica, atuando principalmente nos 
seguintes temas: micro e pequenas empresas, simplificação de processos, tributos e racionalização 
burocrática, acesso a mercados, qualidade e inovação, acesso a crédito, entre outros. 
  
Antonio Everton Chaves Júnior – Economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) desde maio de 1988; representante do Fórum Permanente das MPE desde a instalação em 
2000; responsável pela análise do Indicador da Confiança do Empresário do Comércio da pesquisa 
nacional da CNC; fez cursos na área das MPE; possui o EMPRETEC; autor de 4 livros sobre MPE; e 
coordenador junto com o representante da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), pelo setor 
privado, do comitê da Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento às MPE no Fórum Permanente das 
Micro e Pequenas Empresas. 
 
Rafael Lauria – Graduado em Direito pela Universidade da Amazônia (1999). Mestre em Direito das 
Relações Sociais, professor, palestrante e advogado, proprietário do Escritório Jurídico Rafael Lauria 
Sociedade Individual de Advocacia, há mais de 18 anos. Tem larga experiência como advogado com ênfase 
de atuação em Direito do Trabalho, processo do trabalho, direito do Consumidor, Administrativo e 
empresarial. Coach há mais de 12 anos, empresário e palestrante, colunista de coaching da Rádio CBN 
Amazônia, Conselheiro do Tribunal de Recursos Tributários do Município de Belém - TRTMB. 
 
17h30 – Painel de Homenagens – 35 anos de Trabalho e Conquistas – Momento Conampe 35 Anos – 
Homenagem às lideranças de entidades representativas exclusivas de micro e pequenas empresas 
 
17h45 - Palestra de Encerramento do XIX ENAMPE - Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa 
 
Professor Pachecão – José Inácio da Silva Pereira é mineiro, natural de Laranjal. É conhecido em todo o 
Brasil como Professor Pachecão, um sinônimo de alegria, criatividade e irreverência. Engenheiro 
mecânico, com pós-graduação em gestão de negócios pela UFMG, Gestão ambiental e desenvolvimento 
sustentável pela FGV. O Professor Pachecão participou dos principais programas da televisão brasileira e 
se transformou no professor mais famoso do Brasil. 
 
19h00 – Encerramento do XIX ENAMPE - Encontro Nacional da Micro e Pequena Empresa 
 


