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1. APRESENTAÇÃO 

O Sebrae Goiás tem por missão promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o 

empreendedorismo. Com o propósito de manter o cumprimento de sua missão, o 

Sebrae Goiás realizou o levantamento das oportunidades de negócios para micro e 

pequenas empresa e empreendedores individuais no eixo de desenvolvimento da 

Ferrovia Norte-Sul. 

Em levantamento realizado em 2011 pelo Sebrae em Goiás, foram identificados 

alguns eixos de desenvolvimento no Estado, tendo por referência a previsão de 

novos investimentos públicos e privados. Inicialmente, o Sebrae Goiás optou por 

investigar quais são as oportunidades de negócio para seu público no espaço 

geográfico que vai de Aparecida de Goiânia à Porangatu, ora denominado “Eixo de 

Desenvolvimento Ferrovia Norte Sul”. 

 

É importante ressaltar que o presente trabalho traz informações indicadas pelos 

entrevistados. Todas as oportunidades aqui listadas refletem fielmente a opinião do 

grupo. Não foi feito juízo de valor nem mesmo estudos de viabilidade sobre as 

oportunidades indicadas. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual a 

intenção é conhecer a opinião de um grupo sobre um determinado assunto, os 
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resultados desta pesquisa não podem ser projetados para os municípios 

pesquisados nem para o Estado de Goiás.  

Outro ponto relevante é que, ao se trabalhar com este material, o usuário precisa 

compreender que nem toda oportunidade de negócio é viável, portanto, caso tenha 

interesse em fazer algum investimento, é imprescindível realizar um estudo de 

viabilidade do negócio.  

É importante destacar que esta pesquisa foi realizada para uso interno do 

Sebrae. Nem todas as informações constantes neste podem ser divulgadas em 

grande escala, pois contém dados confidenciais, identificação de nomes e outras 

informações sigilosas.  
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2. OBJETIVO 
 

Objetivo Geral 

Identificar oportunidades de negócios para Micro e Pequenas Empresas - MPE e 

Empreendedores Individuais - EI nos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, 

Goiânia, Jaraguá, Santa Isabel, Porangatu e Uruaçu, aqui denominado “Eixo de 

Desenvolvimento da Ferrovia Norte Sul”. 

Objetivos específicos 

• Conhecer os acontecimentos que impactaram nas atividades 

econômicas do município nos últimos três anos;  

• Identificar se as empresas precisarão promover alguma adaptação em 

seus empreendimentos frente às mudanças que impactaram o 

município; 

• Analisar a existência da origem dos fornecedores e se é necessário 

expandir a oferta;  

• Identificar os impactos dos novos investimentos para o município e para 

MPE e EIs; 

• Identificar os impactos positivos e negativos da Ferrovia Norte Sul para 

Goiás, para o município e para MPE e EIs; 
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3. METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada utilizando a metodologia qualitativa, por meio de 

entrevistas individuais. A metodologia qualitativa é usada para qualificar um 

problema ou necessidade. São estudos de opinião que tem o objetivo de conhecer o 

que as pessoas entrevistadas pensam sobre um determinado assunto. Por meio 

dela, é possível realizar um levantamento inicial de opiniões, visões de futuro, usos, 

costumes, percepções, crenças, experiências, intenções, comportamentos, dentre 

outros.  

A pesquisa qualitativa pretende revelar aquilo que não conseguimos perceber por 

meio de perguntas objetivas. A partir de sua realização, são levantadas hipóteses 

que podem vir a ser testadas e analisadas, em larga escala, com um foco mais 

direcionado.  

A pesquisa sobre as Oportunidades de Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul, 

levantou opiniões, percepções e visão de futuro de quatro públicos:  

• Empresas com previsão de realização de investimentos nos municípios alvo 

da pesquisa; 

• Empresas já instaladas nos municípios e que sejam consideradas, pela 

população, como “tradicionais”;  

• Lideranças Locais; 

• Valec. Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

 

Foram pesquisados os municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, 

Jaraguá, Porangatu, Santa Isabel e Uruaçu, que formam o aqui denominado “Eixo 

de Desenvolvimento da Ferrovia Norte-Sul”. Segue  o quantitativo de entrevistas 

realizadas em cada município. 
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N. Cidade Qtde. de entrevistas 
1 Anápolis 11 
2 Aparecida de Goiânia 12 
3 Goiânia 6 
4 Jaraguá 12 
5 Porangatu 12 
6 Santa Isabel 3 
7 Uruaçu 12 

Total 68 

 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 23/04 e 25/05, por meio de roteiros 

estruturados, conforme o público pesquisado. O trabalho de coleta de dados 

aconteceu na seguinte sequência: Porangatu (23 e 24/04), Uruaçu (25 e 26/04), 

Santa Isabel (26/04), Jaraguá (27/04), Aparecida de Goiânia (08,10,14,15,16 e 

18/05), Anápolis (16,17,18 e 23/04) e Goiânia (22, 23 e 25/05).  

Nas cidades de Goiânia, Jaraguá, Porangatu e Uruaçu a identificação das 

lideranças locais e das empresas entrevistadas foi facilitada em função do apoio das 

Agências locais do Sebrae. Nas demais cidades a prioridade foi buscar apoio de 

uma liderança local representativa que pudesse direcionar a identificação e facilitar o 

agendamento com as demais empresas e entidades.  

Com relação às entrevistas com as empresas que farão novos investimentos, o 

trabalho partiu de uma lista de investimentos levantada pelo Sebrae em 2011. No 

caso das empresas já instaladas nos municípios, deu-se prioridade para entrevistar 

aquelas consideradas, pela população e lideranças, como empresas “tradicionais” e 

“representativas para a economia do município”. Foram pesquisadas empresas dos 

setores de indústria, comércio e serviços.  

Na escolha das lideranças para aplicação pesquisa, deu-se prioridade para 

Prefeito, Secretários Municipais, Presidente de Associação Comercial e Câmara dos 

Dirigentes Lojistas-CDL. Na entrevista com a Valec foi entrevistado o Engenheiro 

Civil, Mateus Soares de Araujo, que forneceu o mapa da Ferrovia Norte Sul (em 

anexo).  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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Após as entrevistas, os dados foram consolidados, tratados e dispostos no 

presente relatório. As informações registradas neste documento refletem exatamente 

a opinião dos entrevistados, ou seja, não foi feito nenhum tipo de juízo de valor 

sobre a veracidade das respostas. Todas as oportunidades aqui listadas refletem 

fielmente a opinião do grupo.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual a intenção é conhecer a 

opinião de um grupo sobre um determinado assunto, os resultados desta pesquisa 

não podem ser projetados para os municípios pesquisados nem para o Estado de 

Goiás.  

Outro ponto relevante é que, ao se trabalhar com este material, o usuário precisa 

compreender que nem toda oportunidade de negócio é viável, portanto, caso tenha 

interesse em fazer algum investimento, é imprescindível realizar um estudo de 

viabilidade do negócio.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada utilizando a metodologia qualitativa, por meio de 

entrevistas individuais. Foram pesquisados:  

• Empresas com previsão de realização de investimentos nos municípios alvo 

da pesquisa; 

• Empresas já instaladas nos municípios e que sejam consideradas, pela 

população, como “tradicionais”;  

• Lideranças Locais; 

• Valec. Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 

 

É importante ressaltar que o presente relatório traz a transcrição das 

respostas concedidas pelos entrevistados no formato em que foram relatadas 

no momento das entrevistas qualitativas. 

 

Muitas das oportunidades de negócios que foram citadas não podem ser 

atendidas por MPE/EI. São necessidades identificadas, mas que necessitam de 

grandes investimentos para sua instalação. Em alguns casos, percebe-se que 

a oportunidade apresentada beneficiará ou atenderá uma necessidade 

específica da empresa respondente. 

 

Primeiro estão listadas as oportunidades indicadas de forma consolidada 

e em seguida, por municípios e com alguma das observações dos 

entrevistados transcritas. 
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4.1 Quadro - resumo das oportunidades de negócio citadas nas 
entrevistas qualitativas  

N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

1 

Empresa de capacitação 
e qualificação de mão de 
obra  (mão de obra 
especializada de acordo 
com a vocação do 
município) 

22 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu, 
Santa Isabel e Uruaçu 

2 

Eletricista industrial 
formal (serviços em 
geral em  empresa e em 
máquinas) 

18 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu e 
Uruaçu 

3 

Serviços de frete 
(veículos e mão de obra 
para carregar e 
descarregar cargas - 
chapas) - Ideia: 
associação de fretistas 

17 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu, 
Santa Isabel e Uruaçu 

4 Restaurante “de 
qualidade” 16 Novos 

investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, 
Jaraguá,  Porangatu, 
Santa Isabel e Uruaçu 

5 
Manutenção de 
máquinas e 
equipamentos industriais 

13 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, 
Porangatu, Uruaçu e 
Jaraguá 

6 Oficina mecânica 13 Novos 
Investidores 

Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Jaraguá, 
Porangatu, Santa 
Isabel, Uruaçu 

7 Meios de hospedagem 
(hotel e pousadas) 12 Novos 

investidores Imediato 
Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Jaraguá, 
Santa Isabel 

8 Confecção de roupas 9 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu, 
Santa Isabel e Uruaçu 

9 Encanador formal 9 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu e 
Uruaçu   

10 
Hospitais, clínicas 
médicas e profissionais 
da área da saúde 

9 Novos 
Investidores Imediato Aparecida de Goiânia, 

Jaraguá e Uruaçu 

11 Opções de 
entretenimento e lazer 8 Novos 

Investidores Imediato 
Aparecida de Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu, 
Uruaçu 

12 
Plantação de frutas e 
verduras 8 

Novos 
investidores Imediato 

Jaraguá, Porangatu, 
Santa Isabel e Uruaçu 

13 Panificadora/ lanchonete 8 
Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Jaraguá, 
Santa Isabel e Uruaçu 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

14 Torneiro mecânico 7 Novos 
Investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

e Uruaçu 

15 
Construtora de pequeno 
porte (construção e 
reformas) 

7 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Porangatu e 
Uruaçu 

16 

Empresas de informática 
(venda de 
computadores, peças, 
serviços e 
desenvolvimento de 
sistemas, assistência 
técnica) 

7 Novos 
investidores Imediato 

Aparecida de Goiânia, 
Jaraguá, Santa Isabel 
e Uruaçu 

17 Engenheiro civil 6 
Novos 
Investidores Imediato Porangatu e Uruaçu 

18 Galpões para secagem e 
estocagem de grãos 6 Novos 

investidores 

A partir da 
implantação 
da Ferrovia 
Norte Sul 

Aparecida de Goiânia, 
Goiânia, Porangatu e 
Santa Isabel 

19 Marcenaria 6 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 
Jaraguá, Porangatu e 
Uruaçu 

20 

Prestadores de serviço 
formais na área de 
construção civil 
(carpinteiro, pedreiros, 
serventes de pedreiro, 
pintores, mestre de 
obras) 

6 Novos 
investidores 

Imediato 
Aparecida de Goiânia, 
Goiânia, Jaraguá e 
Uruaçu 

21 
Autopeças “com maior 
variedade de produtos” 6 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 
Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Jaraguá, 
Porangatu e Uruaçu 

22 Ferragista “com maior 
variedade de produtos” 6 

Novos 
investidores e 
melhorar os já 
existentes 

Imediato 
Aparecida de Goiânia, 
Jaraguá, Porangatu e 
Uruaçu 

23 Empresas de segurança 
e limpeza 6 

Novos 
investidores e 
melhorar a atual 

Imediato 
Anápolis, Aparecida de 
Goiânia,  Jaraguá e 
Porangatu 

24 Arquiteto 5 Novos 
investidores Imediato Porangatu e Uruaçu 

25 Confecção de uniformes 5 Novos 
Investidores Imediato Anápolis, Porangatu e 

Uruaçu 

26 Plantação de soja 5 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

Anápolis, Porangatu e 
Santa  Isabel 

27 Soldador formal 5 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia, 

Jaraguá e Uruaçu 

28 Cerâmica (fabricação de 
telhas e tijolos) 4 Novos 

investidores Imediato Santa Isabel e Uruaçu 

29 Lanches rápidos 
(Subway, QG, Bobs...) 4 Novos 

investidores Imediato Porangatu e Uruaçu 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

30 
Loja de material elétrico 
com grande variedade 
de produtos 

4 
Novos 
investidores Imediato Porangatu 

31 Vidraçaria 4 Novos 
investidores Imediato 

Anápolis, Aparecida de 
Goiânia, Goiânia e 
Jaraguá  

32 Indústria de páletes 4 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia, 

Anápolis e Goiânia 

33 Agências bancárias 3 Novos 
investidores 

Imediato Aparecida de Goiânia 

34 Cinema / teatro 3 Novos 
investidores Imediato Uruaçu 

35 

Empresa de 
comunicação visual 
(fachadas, outdoors, 
sinalização interna de 
lojas, marketing interno) 

3 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato Jaraguá e Uruaçu 

36 Gráfica “que presta 
diferentes serviços”  3 

Novos 
investidores e 
melhorar a atual 

Imediato Anápolis, Jaraguá e 
Porangatu 

37 
Indústria de embalagens 
de plástico para grandes 
mercadorias (indústria) 

3 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

e Uruaçu 

38 
Indústria de injeção de 
plástico (fabricar 
diversos tipos de peças) 

3 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

39 Lavajato 3 Novos 
investidores Imediato Anápolis e Uruaçu 

40 Lavanderia doméstica 3 Novos 
investidores Imediato Jaraguá e Porangatu 

41 Loja de materiais 
elétricos 3 

Novos 
investidores e 
melhorar a atual 

Imediato Aparecida de Goiânia 
e Jaraguá 

42 Loja de material de 
limpeza 

3 Novos 
investidores 

Imediato Anápolis e Porangatu 

43 Metalúrgicas 3 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

A partir da 
FNS Anápolis e Jaraguá 

44 
Plantação de madeira de 
reflorestamento 
(Biomassa)  

3 
Novos 
investidores Imediato 

Aparecida de Goiânia, 
Goiânia e Uruaçu 

45 Serralheria 3 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

e Goiânia 

46 Venda de gases (White 
Martins) 3 Novos 

investidores Imediato Porangatu e Uruaçu 

47 Empresa de consultoria 
na área de gestão 3 Novos 

investidores Imediato Jaraguá e Uruaçu 

48 
Fábrica de papelão para 
embalagens (rolos e 
caixas) 

3 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

e Uruaçu 

49 Indústria de calçados e 
bolsas de couro 3 Novos 

investidores Imediato Uruaçu e Porangatu 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

50 Loja de material de 
Construção 3 Aumentar oferta A partir da 

FNS 
Goiânia, Jaraguá e 
Uruaçu 

51 Aeroporto executivo 2 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

52 Artesanato 2 Novos 
investidores  

Com o 
funcionamento 
da FNS 

Goiânia e Porangatu 

53 Centro Comercial 2 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

Anápolis e Aparecida 
de Goiânia 

54 

Exploração do potencial 
turístico da Serra no 
decorrer do ano 
(campeonato de 
parapente, eventos 
esportivos, trilhas) 

2 Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

55 
Fábrica e reforma de 
carroceria de carretas e 
caminhonetes 

2 Novos 
investidores Imediato Anápolis e Porangatu  

56 Fornecedor de aço 2 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato Aparecida de Goiânia 

57 Fornecedor de carne 
bovina, suína e aves 2 Novos 

Investidores Imediato Anápolis e Uruaçu 

58 Fornecedores de areia e 
brita 3 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato Aparecida de Goiânia 
e Porangatu 

59 Frigorífico para bovino e 
suíno 2 Novos 

investidores Imediato Jaraguá e Porangatu 

60 Indústria de cimento 2 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

61 Laticínio 2 
Novos 
investidores Imediato Santa Isabel e Uruaçu 

62 Loja de embalagens e 
produtos para festa  2 

Novos 
investidores e 
Melhorar os já 
existentes  

Imediato Anápolis e Porangatu 

63 

Produção de mandioca 
para abastecer os 
supermercados e 
restaurantes 

2 Novos 
investidores Imediato Jaraguá e Porangatu 

64 Shopping Center 2 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

e Uruaçu 

65 Supermercado “mais 
completo” 2 

Novos 
investimentos e 
melhorar 
significativamente 
os atuais 

Imediato Jaraguá e Santa Isabel 

66 Venda de carros 2 Novos 
investidores Imediato Uruaçu 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

67 Venda de equipamentos 
de segurança 2 Novos 

investidores Imediato Porangatu 

68 

Ferramenteiro, oficina 
especializada em 
matrizes (ramo da 
metalurgia que cria, 
desenvolve e produz 
ferramentas e peças) 

2 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

69 Fornecedor de queijo 2 
Novos 
Investidores e 
ampliar a oferta 

Imediato Jaraguá e Uruaçu 

70 
Imobiliária para criar 
loteamentos 2 

Novos 
investidores Imediato 

Aparecida de Goiânia 
e Santa Isabel 

71 

Indústria de alumínio 
(matéria prima para 
produção de escadas e 
peças prontas - rebites) 

2 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato Aparecida de Goiânia 

72 

Manutenção e instalação 
de equipamentos de 
refrigeração (geladeiras, 
freezers, ar 
condicionado) 

2 
Novos 
Investidores Imediato Anápolis e Uruaçu 

73 Acessórios e Bijuterias 1 Novos 
investidores 

Após término 
dos galpões Jaraguá 

74 Agência de emprego 1 Novos 
Investidores Imediato Uruaçu 

75 Assessoria Fiscal e 
Contábil 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

Anápolis 

76 
Atacadista de 
aviamentos e tecidos 
(maior porte) 

1 Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

77 
Autopeças “de boa 
qualidade focada em 
caminhões” 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

78 

Automação de 
ambientes (acionamento 
eletrônico de cortinas, ar 
condicionado, som, 
iluminação...) 

1 Novos 
investidores Imediato Goiânia 

79 Beneficiamento de argila 1 Novos 
Investidores Imediato Uruaçu 

80 Biblioteca 1 Novos 
investidores 

Imediato Jaraguá 

81 Oficina mecânica para 
caminhões 

1 Novos 
investidores 

Imediato Aparecida de Goiânia 

82 Borracharias 1 
Novos 
investidores e 
melhorar a atual 

Imediato Jaraguá 

83 Carro de som 1 Melhorar os já 
existentes Imediato Jaraguá 

84 Casas lotéricas 1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

85 Concessionária de 
caminhões  

1 Novos 
investidores 

Imediato Porangatu 

86 Confecção de camisetas 
promocionais 

1 Novos 
investidores 

Imediato Jaraguá 

87 

Confecção de roupas 
descartáveis para área 
de saúde e indústrias 
(jalecos, toucas, 
protetores de macas) 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
instalação da 
empresa Cone 
Sul  

Aparecida de Goiânia 

88 
Conserto de televisão e 
aparelhos 
eletroeletrônicos 

1 Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

89 

Cooperativa 
especializada de 
catadores de produtos 
eletroeletrônicos  

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

90 Criação de frangos 
(granjas) 1 Novos 

investidores 

Quando a 
Onasa se 
instalar na 
cidade 
previsão para 
2013 

Porangatu 

91 

Criação de um Pólo de 
serviços para atender os 
demais Pólos (serviços 
de bancos, hotel, 
restaurante, escritório de 
contabilidade, 
advocacia, espaços para 
eventos e reuniões...) 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

92 Cursinhos pré-
vestibulares 1 Novos 

investidores Imediato Uruaçu 

93 Desenhistas de Projetos 1 Novos 
investidores Imediato Anápolis 

94 
Eletricista para 
residências 1 

Novos 
investidores Imediato 

Aparecida de Goiânia, 
Porangatu, Uruaçu, 
Goiânia e Jaraguá 

95 Empresa de jardinagem  1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato Goiânia 

96 Empresa de reciclagem 1 Novos 
investidores Imediato Uruaçu 

97 
Empresa especializada 
em limpeza de lotes 
vazios 

1 Novos 
investidores Imediato Uruaçu 

98 
Empresa especializada 
no transporte de 
funcionários até os Pólos 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

99 
Empresa para 
exploração do Callim 
(bastante abundante na 

1 Novos 
investidores Imediato Porangatu 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

região) 

100 Engenheiro em 
Mecatrônica 1 Melhorar  Imediato Anápolis 

101 

Equipamentos de 
proteção individual - EPI 
(botinas, luvas, 
máscaras...) 

1 Novos 
investidores Imediato Goiânia 

102 
Espaço para 
acondicionar animais no 
Porto Seco 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS Anápolis 

103 Fábrica de adubos 1 Novos 
Investidores Imediato Porangatu 

104 Fábrica de sorvete 1 Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

105 Fitas e discos de cortes 1 Novos 
investidores Imediato Goiânia 

106 Fornecedor de farelo de 
soja 1 Novos 

Investidores Imediato Uruaçu 

107 Fornecedor de granito 1 Novos 
Investidores Imediato Uruaçu 

108 Fornecedor de parafusos 1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

109 Fornecedor de perfil de 
alumínio e latão 1 Novos 

investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

110 Fornecedores de fibra de 
poliéster 1 Novos 

investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

111 
Fornecedores de fitas 
adesivas para 
embalagens. 

1 Novos 
investidores Imediato Anápolis 

112 
Galpões para armazenar 
produtos de 
agronegócios 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

Anápolis 

113 Garimpo 1 Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

114 

Grande loja de 
departamento nas 
regiões mais 
movimentadas de 
Aparecida (Ex.: av. 
Independência) 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

115 Hidráulica 1 Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

116 

Indústria de acento e 
encosto de cadeiras 
(madeira e plástico 
reciclado) 

1 
Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

117 Indústria de fabricação 
de lonas 

1 Novos 
investidores 

Imediato Goiânia 

118 Indústria de farinha de 
Osso 

1 Novos 
Investidores 

Imediato Porangatu 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

119 

Indústria para 
beneficiamento de 
abacaxi, melancia e 
banana 

1 Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

120 Joalheiro 1 Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

121 
Loja de materiais de 
construção com opções 
de produtos mais finos 

1 
Novos 
investidores e 
melhorar a atual 

Imediato Jaraguá 

122 Loja de roupas 1 Novos 
investidores 

Imediato Santa Isabel 

123 Lojas de calçados 1 Novos 
investidores 

Imediato Santa Isabel 

124 Manutenção de celulares 1 Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

125 Milho empacotado 1 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
produção dos 
atuais 

Imediato Santa Isabel 

126 
 Ótica 1 

Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

127 Plantação de milho 1 
Novos 
investidores Imediato Santa Isabel 

128 

Prestadora de serviços 
de cortes a laser 
(máquina corta madeira, 
aço, ferro, alumínio e 
outros metais) 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

129 Prestadores de serviço 
de marketing olfativo 

1 Novos 
investidores 

Imediato Goiânia 

130 Produção de  farinha de 
mandioca 1 Novos 

investidores Imediato Santa Isabel 

131 Produção de grãos em 
geral 1 Novos 

investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

132 Produção de leite  1 Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

133 Produção de sebo de boi 1 Novos 
investidores Imediato Porangatu 

134 Produtores de mel 1 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
produção dos 
atuais 

A partir da 
construção do 
entreposto 
(casa do mel) 

Porangatu 

135 Produtores de Polvilhos 1 Aumentar oferta Imediato Jaraguá 

136 

Produtos para atender 
as indústrias de artefatos 
de cimento (granilha, 
aditivos, pigmentos...) 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

137 

Promoção de eventos 
culturais para 
valorização da cultura do 
município 

1 Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

138 Quadra poliesportiva 1 
Novos 
investidores Imediato Uruaçu 

139 Rádio local 1 
Melhorar os já 
existentes Imediato Jaraguá 

140 
Recarga de extintor de 
incêndio 1 

Novos 
investidores Imediato Goiânia 

141 Reciclar Lixo 1 
Novos 
investidores Imediato Jaraguá 

142 Reparador de radiador 1 
Novos 
investidores Imediato Uruaçu 

143 

Restaurante com 
culinária estrangeira que 
funcione durante o dia e 
no período da noite 

1 Novos 
investidores 

Imediato Goiânia 

144 Salão de Beleza 1 Novos 
investidores Imediato Anápolis 

145 Serigrafia para silcagem 
de lonas / vinil 1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato Goiânia 

146 
Serviço de corte e dobra 
de aço 1 

Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

147 
Sistema de tratamento 
de alumínio 
(anodização) 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

148 

Transportadora 
especializada em 
transporte de container 
do porto seco até as 
empresas 

1 

Novos 
investidores e 
adequação dos 
fornecedores 
atuais 

Imediato Aparecida de Goiânia 

149 
Transportadoras para 
atender o Nordeste do 
país 

1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato Goiânia 

150 

Tributaristas e 
contadores que 
possuem conhecimentos 
atualizados das leis 

1 Novos 
investidores Imediato Goiânia 

151 Tubos de ferro para 
fabricação de tendas 1 Novos 

investidores Imediato Goiânia 

152 
Venda de acessórios 
para tendas (velcro, 
ilhós, linhas e cordas) 

1 
Melhorar e 
expandir o que já 
existem 

Imediato Goiânia 

153 Venda de móveis de 
escritório 1 Novos 

investidores Imediato Jaraguá 

154 
Venda de peças para 
máquinas industriais e 
motores 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 
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N. Oportunidades de 
negócios 

Quantidade de 
citações Status Quando Município 

155 Venda de polipropileno 
(PP e HP) 1 Novos 

investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

156 

Venda de produtos para 
indústria de móveis 
(tintas, produtos 
químicos para tratar 
móveis, espuma para 
acento e encosto de 
cadeiras, courino...) 

1 Novos 
investidores Imediato Aparecida de Goiânia 

157 Venda e recarga de 
cartuchos 1 Novos 

investidores Imediato Jaraguá 

 
 
 

 

4.2. Oportunidades de negócio citadas pelos entrevistados 
separadas por municípios 

Anápolis          

 

Oportunidades 
de negócios 

Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

1 

Criação de uma 
Central de Fretes 
(veículos e mão de 
obra para carregar 
e descarregar 
cargas) - Exemplo: 
Associação de 
fretistas 

4 Novos 
investidores Imediato 

“Existem profissionais de fretes 
espalhados instalados na rua sem 
endereço fixo. Os Clientes não 
conseguem contato, porque não 
consta telefones. Com a criação de 
uma associação facilitará o 
contato.” 

2 
Eletricistas 
industriais 
(formais) 

4 Novos 
investidores Imediato 

“A cidade é muito carente deste 
tipo de profissional. É muito difícil 
encontrar eletricistas formais. Com 
a chegada de mais empresas no 
Município, a demanda aumentará 
consideravelmente.” 

3 Auto Peças 2 Aumentar 
Demanda 

A partir da 
FNS 

“Aumento do número de veículos 
na cidade. Aumentar variedade de 
peças.” 

4 
Confecções de 
uniformes 2 

Novos 
investidores Imediato 

“Existem poucas empresas que 
confeccionam uniformes. Não 
atendem a demanda. As 
confecções que existem não 
produzem uniformes com 
qualidade.”  

5 

Lava Jato 
(profissional e 
também para 
carros de pequeno 
porte) 

2 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

 “Com a grande quantidade de 
veículos de grande porte 
(Caminhões), transportando cargas 
da Estação Modal para depósitos, 
ou trazendo silos de grãos para 
Estação, necessitarão de limpeza 
de higiene. É necessário também 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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Oportunidades 
de negócios 

Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

para carros particulares.” 

6 Mecânico 2 Novos 
investidores Imediato 

“Com o aumento do número de 
veículos, aumentará a demanda de 
concertos.”  

7 Metalúrgicas 2 

Novos 
investidores 
e melhorar 
os atuais 

A partir da 
FNS 

“Deverá instalar mais indústrias 
com a Ferrovia. E as metalúrgicas 
que existem em Anápolis não 
estão suprindo a necessidade do 
mercado. Necessitamos de 
metalúrgicas modernas, que 
produzem equipamentos e 
máquinas com qualidade.” 

8 Oficina Mecânica 
(Leva e Traz) 2 Novos 

investidores Imediato 

 “As oficinas que consertam carros  
particulares dos empresários no 
DAIA estão concentradas em 
outros bairros distantes ou no 
centro. O tempo é curto para sair 
daqui do DAIA, para levar e buscar  
o carro na oficina.” 

9 

Prestadora de 
serviços de 
segurança e 
limpeza 

2 Novos 
investidores Imediato 

“As empresas de segurança e 
limpeza de Anápolis, não estão 
dando conta de atender a 
demanda existente.” 

10 Assessoria Fiscal 
e Contábil 1 Novos 

investidores 
A partir da 
FNS 

“Com a grande quantidade de 
cargas, saindo e chegando à 
Estação, acredito que depois que a 
Ferrovia se instalar, aumentará 
muito mais empresas com 
problemas tributários. Um escritório 
instalado naquele espaço da 
Estação é uma grande 
oportunidade de negócio.” 

11 
Aumento da 

produção agrícola 
e de criação 

1 
Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

“Hoje, a produção agrícola e de 
pecuária é boa, utilizam da rodovia 
com frete de caminhões para 
transportar toda a produção. A 
partir da instalação da Ferrovia, 
que vai baratear o frete, certeza 
que muitos fazendeiros vão plantar 
mais soja banana, cana. E os que 
trabalham com criação vão 
aumentar também.” 

12 

Calheiro, 
Carpinteiro, 
Serralheiro e 
Soldador 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Principalmente para o DAIA, além 
de estar instalado distante, a 
quantidade desses profissionais 
com qualificação é muito pequena.” 

13 

Capacitação da 
mão de obra da 
cidade em todas 
as áreas 

1 Novos 
investidores Imediato 

“A falta de mão de obra qualificada 
é uma reclamação frequente entre 
os entrevistados.”  

14 Centro Comercial 1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

“Para instalar um Centro 
Comercial, é necessário que a 
Estação seja também para 
embarque e desembarque de 
passageiros.” 
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Oportunidades 
de negócios 

Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

15 
Construção Civil 
(Reparos, 
reformas) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“No DAIA e até mesmo na cidade, 
existe dificuldade com profissionais 
qualificados para fazer uma 
reforma na empresa.” 

16 Desenhistas de 
Projetos 

1 Novos 
investidores 

Imediato 

“É um profissional difícil de 
encontrar no mercado. Pode até 
existir muito, mas não sabem onde 
se encontra.” 

17 
Embalagens, 
frascos de plástico 1 

Novos 
investidores Imediato 

“São comprados em outras cidades 
ou Estado.” 

18 
Engenheiro em 
Mecatrônica 1 Melhorar  Imediato 

“Principalmente para o DAIA, 
muitas empresas necessitam 
desse profissional.”  

19 

Espaço para 
acondicionar 
animais no Porto 
Seco 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

"Existem muitos produtores de 
gado e suínos que irão utilizar a 
ferrovia.” 

20 

Fábrica e reforma 
de carroceria de 
carretas e 
caminhonetes 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Com o aumento de fretes para 
cargas de grãos ou qualquer outro 
tipo de produtos, será necessário a 
instalação de uma fábrica ou 
reforma de carrocerias.” 

21 
Fornecedores de 
fitas adesivas para 
embalagens. 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Utiliza-se muito de fita adesiva na 
indústria. E em Anápolis são 
poucos fornecedores.” 

22 Fornecedores de 
Páletes 

1 Novos 
investidores 

Imediato 

“Os que existem não suprem a 
demanda, e com a chegada da 
ferrovia, e o crescimento do parque 
industrial, irá aumentar mais. 
Necessário expandir.” 

23 Fretes para 
fazendeiros 1 Novos 

investidores 
A partir da 
FNS 

“Com o aumento das lavouras e de 
criações, serão necessários fretes 
exclusivos para esses nichos de 
mercado." 

24 

Galpões para 
armazenar 
produtos de 
agronegócios 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

 “Existem muitos produtores de 
gado e suínos que irão utilizar a 
ferrovia.” 

25 

Gráfica que presta 
diferentes serviços 
e que tenha uma 
máquina para 
produção de 
rótulos 

1 

Novos 
investidores 
e melhorar a 
atual 

Imediato 
“Nesta empresa utiliza-se muito 
rótulos, que são adquiridos por 
fornecedores em outras cidades.” 

26 Hotéis e 
Dormitórios 

1 Novos 
investidores 

Com o 
funcionamento 
da RNS 

“Mesmo que a Estação não seja de 
passageiros também, os 
dormitórios ou hotéis servirão para 
os funcionários que trabalham na 
estação ou profissionais da 
locomotiva.” 

27 Lanchonetes 1 
Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

“Sugestão de Oportunidade de 
Negócio quando estiver concluído  
o Porto Multimodal da FNS.” 
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Oportunidades 
de negócios 

Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

28 
Manutenção de 
Empilhadeiras 1 

Novos 
investidores Imediato 

“No DAIA hoje, está difícil 
encontrar um profissional 
qualificado nessa área.” 

29 Panificadora com 
logística 1 Novos 

investidores Imediato 
“Principalmente para fornecer para 
o DAIA. Atualmente compra-se 
pães na cidade.”  

30 Produção de soja 1 
Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

“Com a facilidade e baixo custo de 
frete, aumentará a produção de 
grãos no Município.” 

31 Profissional de Ar 
Condicionado 1 Novos 

investidores 
A partir da 
FNS 

 “Não é simplesmente instaladores 
de ar condicionado residenciais. As 
empresas necessitam de 
profissionais dessa área para  
reparos em grandes instalações.” 

32 Restaurantes 1 Novos 
investidores 

A partir da 
FNS 

“Sugestão de Oportunidade de 
Negócio quando estiver concluído 
o Porto Multimodal da FNS. 
Mesmo que seja somente de carga 
e descarga de produtos.” 

33 Salão de Beleza 1 Novos 
investidores Imediato 

“Principalmente para o DAIA, não 
existe nenhum salão de beleza, 
para que os funcionários (a) 
possam utilizar durante o intervalo 
de almoço. Os salões de beleza 
estão concentrados na cidade.”  

34 Vidraçaria  1 
Novos 
investidores Imediato 

 “As vidraçarias que existem não 
estão preparadas para atender 
licitações, ou elas faltam 
documentos ou não tem estrutura 
para atender as grandes indústrias 
do DAIA.”  

35 Encanadores  1 Novos 
investidores Imediato “Necessita de profissional 

qualificado.” 

36 
Manutenção de 
máquinas 
industriais 

 1 Novos 
investidores Imediato “Muito precário esse tipo de 

profissional nas industrias.” 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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Aparecida de Goiânia 

N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

1 Hotel  7 
Novos 
investidores Imediato 

“Toda a demanda de Aparecida é 
atendida por Goiânia. Os 
executivos do pólo perdem muito 
tempo com deslocamento, 
principalmente no intervalo de 
almoço e quando tem que 
enfrentar o trânsito em horário de 
pico.”  

2 

Manutenção de 
máquinas 
(empilhadeira, 
paleteiras, pontes 
rolantes). Hidráulica e 
automação de 
máquinas 

6 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato 

“No mercado goiano, esses 
profissionais são poucos ou até 
mesmo com baixa qualificação. 
Hoje utiliza esse serviço de São 
Paulo.” 

3 Restaurante  6 Novos 
investidores Imediato 

“Para atender a necessidade dos 
Pólos industriais (funcionários e 
executivos).” 

4 

Eletricista industrial 
formal (serviços em 
geral na empresa e em 
máquinas) 

4 
Novos 
investidores Imediato 

“Empresas têm dificuldade 
encontrar este profissional em 
Aparecida de Goiânia e em 
Goiânia.”  

5 

Escola de capacitação 
e profissionalização da 
mão de obra local (em 
todas as áreas) 

4 Novos 
investidores Imediato “Exemplo SESI e outras escolas 

de capacitação permanentes.”   

6 Torneiro mecânico 
(usinagem de peças) 

4 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato “Atualmente Goiás não consegue 
fazer usinagem de peças.” 

7 Agências bancárias 3 Novos 
investidores 

Imediato 

“Aparecida de Goiânia possui 
poucas agências bancárias. A 
carência é ainda maior nos Pólos 
empresariais distantes do centro 
de Aparecida de Goiânia.” 

8 
Ferragista com maior 
variedade de produtos 3 

Novos 
investidores Imediato 

“Os produtos de ferragistas são 
adquiridos em Goiânia, as 
existentes em Aparecida não 
suprem a demanda existente. 
Mesmo em Goiânia o mercado é 
carente.”  

9 Indústria de injeção de 
plástico 3 Novos 

investidores Imediato 

“A partir da aplicação da pesquisa, 
a demanda é para produção de 
cantoneiras de plástico para 
proteção de mercadorias, 
ponteiras para escadas e móveis  
em geral.” 

10 Opções de 
entretenimento e lazer 3 Novos 

investidores Imediato 
“Aparecida de Goiânia é muito 
carente de opões de 
entretenimento e lazer.”  

11 Aeroporto executivo 2 Novos 
investidores Imediato “Com a construção de um 

Aeroporto irá desafogar o 
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movimento do Aeroporto de 
Goiânia, e conseqüentemente 
diminuiria o tempo de locomoção 
de executivos. O aeroporto 
também servirá para reforma de 
aeronaves.”  

12 Encanador formal 2 Novos 
investidores Imediato 

“As empresas necessitam de Nota 
Fiscal desse profissional e os 
poucos que existem são 
informais.”  

13 
Fábrica de papelão 
para embalagens (rolos 
e caixas) 

2 Novos 
investidores 

Imediato 

“Goiás compra grandes volumes 
em Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Minas, Com a compra 
dessas embalagens através de 
fornecedores em Goiás, reduziria 
o frete e a entrega seria mais 
rápida.” 

14 Fornecedor de aço 2 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato 

“As indústrias compram grandes 
volumes de aço. Hoje as 
empresas de Goiás compram de 
grandes centro beneficiadores.” 

15 Fornecedores de brita e 
areia 2 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato 
“São vendidos grandes volumes 
de areia e brita para indústrias de 
artefatos de cimento.” 

16 Fretes 2 Novos 
investidores Imediato 

“Com a quantidade de empresas 
no Município, os prestadores de 
serviço de frete são ainda 
insuficientes para atender a 
demanda de serviços. Os 
profissionais que existem são 
difíceis de encontrar.”   

17 Indústria de cimento 2 Novos 
investidores Imediato “Atualmente compramos 240 

toneladas mês em outras cidades.”  

18 Indústria de fabricação 
de páletes 2 Novos 

investidores Imediato 

“Facilitaria muito em termos de 
custos e rapidez de entrega para 
as indústrias, se tivesse uma 
fabrica de páletes na região 
próxima às empresas”. 

19 Indústria de plástico 
para embalagem  2 Novos 

investidores Imediato 

“Várias empresas de Goiás 
compram cargas fechadas de 
plástico em outros estados. Os  
pedido são semanais.”   

20 Shopping no centro de 
Aparecida de Goiânia 2 Novos 

investidores Imediato 

“O Buriti Shopping está mais 
próximo de Goiânia do que do 
centro de Aparecida. Além disso, é 
muito lotado.”  
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21 

Assistência técnica 
para computadores e 
impressora (nos Pólos 
de Aparecida) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Toda assistência técnica em 
computadores são de Goiânia. O 
serviço é muito demorado, 
causando transtornos às 
empresas.”  

22 Autopeças focada em 
caminhões 1 Novos 

investidores Imediato 

“Aparecida compra peças em 
Goiânia que também é fraca no 
fornecimento de peças para 
caminhões.” 

23 Casas lotéricas 1 
Novos 
investidores Imediato 

“Aparecida está crescendo muito. 
Existem poucas casas lotéricas.”  

24 Centro comercial  1 Novos 
investidores Imediato 

“Construir um Centro Comercial 
nos Pólos Industriais para atender 
os funcionários no intervalo do 
almoço e\ou moradores próximo 
para realização de suas compras.” 

25 

Confecção de roupas 
descartáveis para área 
de saúde e indústrias 
(jalecos, toucas, 
protetores de macas) 

1 Novos 
investidores 

A partir da 
instalação da 
empresa 
Cone Sul em 
Aparecida de 
Goiânia 

“Empresa irá produzir um grande 
volume de não tecidos que é a 
matéria prima para este tipo de 
confecção.”  

26 Construção de galpões 1 Novos 
investidores Imediato 

“Aparecida de Goiânia é carente 
de galpões para armazenagem de 
produto em geral. Com a 
instalação da Ferrovia em Goiás a 
necessidade com certeza irá 
aumentar.”  

27 

Cooperativa 
especializada de 
catadores de produtos 
eletroeletrônicos  

1 
Novos 
investidores Imediato 

“Uma oportunidade de negócio é a 
instalação de uma Cooperativa de 
catadores de equipamentos para o 
Pólo de reciclagem.” 

28 
Criação de um Pólo de 
serviços para atender 
os demais Pólos 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Centralização de serviços nas 
proximidades dos Pólos 
empresariais (serviços de bancos, 
hotel, restaurante, escritório de 
contabilidade, advocacia, espaços 
para eventos e reuniões...).” 

29 
Eletricista industrial que 
saiba fazer 
enrolamento de motor 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Mão de Obra especializada é 
insuficiente no mercado de 
Aparecida de Goiânia.” 

30 Eletricista para 
residências 1 Novos 

investidores Imediato 
“Existem poucos profissionais 
especializados para atender a 
grande demanda existente.” 

31 

Empresa especializada 
no transporte de 
funcionários até os 
Pólos 

1 Novos 
investidores Imediato 

“As empresas sofrem com a 
dificuldade de deslocamento dos 
funcionários até os Pólos. Uma 
empresa especializada neste 
transporte seria uma boa 
oportunidade de negócios.”  

32 Empresas de 
segurança 1 Novos 

investidores Imediato “As empresas de segurança não 
atende a demanda existente.” 
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33 

Expansão de áreas de 
loteamento entre 
Aparecida e 
Hidrolândia, região dos 
Pólos (criação de 
bairros e condomínios) 

1 Novos 
investidores 

Imediato 

“Opções de moradia para atender 
operários, gerentes e diretores das 
empresas instaladas nos Pólos 
Industriais.” 

34 

Ferramenteiro (é um 
ramo da metalurgia que 
cria, desenvolve e 
produz ferramentas e 
peças) 

1 Novos 
investidores Imediato “Aparecida de Goiânia é muito 

carente deste tipo de profissional.”  

35 Fornecedor de 
parafusos 1 Novos 

investidores Imediato 

“Aparecida de Goiânia não possui 
fornecedores que atendem a 
necessidade das empresas. 
Compramos aproximadamente 
200 mil unidades por mês.” 

36 Fornecedor de perfil de 
alumínio e latão 1 Novos 

investidores Imediato “Compramos aproximadamente 35 
toneladas por mês”. 

37 Fornecedores de fibra 
de poliéster 1 Novos 

investidores Imediato “Hoje Goiás compra da China, São 
Paulo e Sul.” 

38 

Grande loja de 
departamento nas 
regiões mais 
movimentadas de 
Aparecida  

1 Novos 
investidores Imediato 

“Aparecida é muito carente de 
grandes lojas de departamento. 
(Ex.: av. Independência).” 

39 
Hospital particular 
(diversas 
especialidades) 

1 Novos 
investidores Imediato “Não existem bons profissionais na 

área de saúde em Aparecida”.   

40 

Indústria de acento e 
encosto de cadeiras 
(madeira e plástico 
reciclado) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Hoje as indústrias de móveis de 
Goiás compram grandes volumes 
em São Paulo e Paraná.” 

41 

Indústria de alumínio 
(matéria prima para 
produção de escadas e 
peças prontas - rebites) 

1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato 

“Os fornecedores atuais não 
conseguem atender a demanda.  
Compramos  em São Paulo e 
Paraná.” 

42 Loja de materiais 
elétricos 1 Novos 

investidores Imediato 

“Aparecida compra materiais 
elétricos em Goiânia que é bem 
abastecida de lojas de material 
elétrico, mas falta variedade de 
produtos.”  

43 Material elétrico 
industrial  1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
fornecedores 
atuais 

Imediato 
“Hoje compro em Goiânia, mas 
não atende a necessidade das 
empresas.” 

44 
Oficina especializada 
em matrizes e 
ferramentista 

1 Novos 
investidores Imediato 

45 Oficina mecânica para 
caminhões 1 Novos 

investidores Imediato 
“Aparecida utiliza este serviço em 
Goiânia e mesmo assim é muito 
carente.” 
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46 
Pequenas construtoras 
para atender o 
crescimento da cidade 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Oportunidade para construtoras 
dispostas a pegar pequenas 
obras. Ex.: construção de casas.”  

47 Plantação de grãos 1 
Novos 
investidores Imediato 

“Pela facilidade de escoamento 
para outros estados, a plantação 
de grãos é muito viável.” 

48 

Plantação de madeira 
de reflorestamento (Bio 
massa) para fabricação 
de páletes 

1 Novos 
investidores Imediato 

“O mercado está muito carente de 
madeira de reflorestamento para 
produção de páletes e para 
atender a construção civil.”  

49 

Prestadora de serviços 
de cortes a laser 
(máquina corta 
madeira, aço, ferro, 
alumínio e outros 
metais) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Muitas empresas necessitam do 
serviço e precisam mandar fazer 
em outros Estados. Uma máquina 
consegue grande produtividade.” 

50 

Prestadores de serviço 
formais na área se 
construção civil 
(pintores, pedreiros, 
serventes de pedreiro) 

1 
Novos 
investidores Imediato 

“Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI 
(Pedreiros, Mestre de Obra.).” 

51 
Prestadores de serviço 
para carga e descarga 
de caminhões (chapas) 

1 Novos 
investidores Imediato “Sugestão: montar uma 

cooperativa de chapas.” 

52 

Produtos para atender 
as indústrias de 
artefatos de cimento 
(granilha, aditivos, 
pigmentos...) 

1 
Novos 
investidores Imediato 

“Todos estes produtos são 
comprados de outras regiões e de 
outros estados.”  

53 Serralheiro  1 Novos 
investidores Imediato   

54 Serviço de corte e 
dobra de aço 1 Novos 

investidores Imediato  

55 
Sistema de tratamento 
de alumínio 
(anodização) 

1 Novos 
investidores Imediato  

56 Soldador formal 1 Novos 
investidores Imediato  

57 

Transportadora 
especializada em 
transporte de 
containers do porto 
seco até as empresas 

1 

Novos 
investidores e 
adequação 
dos 
fornecedores 
atuais 

Imediato 

“Existem muitas transportadoras, 
mas não são especializadas no 
transporte de containers. É 
necessário pesquisa de viabilidade 
desta oportunidade.” 

58 

Venda de peças e 
manutenção de 
máquinas industriais e 
motores 

1 
Novos 
investidores Imediato 

“Aparecida compra em Goiânia e 
mesmo assim é muito carente.” 

59 Venda de polipropileno 
(PP e HP) 1 Novos 

investidores Imediato 
“Hoje Goiás compra de outros 
estados. Verificar a viabilidade de 
fornecedores locais.” 
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60 

Venda de produtos 
para indústria de 
móveis (tintas, produtos 
químicos para tratar 
móveis, espuma para 
acento e encosto de 
cadeiras, courino...) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Demanda de Goiás é suprida por 
outros estados. Especialmente 
São Paulo.”  

61 Vidraceiro 1 Novos 
investidores Imediato “Aparecida compra em Goiânia e 

mesmo assim é muito carente.” 

 

 

Goiânia 

N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

1 Eletricistas para 
residências 5 Novos 

investidores Imediato “Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI”. 

2 
Capacitação da mão 
de obra da cidade em 
todas as áreas 

3 Novos 
investidores Imediato 

“Cidade muito carente de mão de 
obra especializada em todas as 
áreas.” 

3 Encanadores formais 3 Novos 
investidores Imediato  “Oportunidade de Negócio para os 

Empreendedores Individuais – EI.” 

4 Eletricistas industriais 
(formais) 2 Novos 

investidores Imediato “A cidade é muito carente de 
eletricistas formais.”  

5 Artesanato 1 Novos 
investidores  

Com o 
funcionamento 
da FNS 

“Goiânia tem muitos artesãos que 
não são conhecidos, porque não 
divulgam seus produtos. Com a 
ferrovia, surgirá oportunidade de 
vender para outros estados.” 

6 

Automação de 
ambientes 
(acionamento 
eletrônico de cortinas, 
ar condicionado, som, 
iluminação...) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Em Goiânia existe apenas um 
fornecedor e a prestação de serviços 
que é muito ruim.”  

7 Comércio de vidros 1 Novos 
investidores Imediato  

8 Confecções de roupas 1 Novos 
investidores 

Com o 
funcionamento 
da FNS  

9 

Cooperativa de 
prestadores de serviço 
de carga e descarga 
(chapas) - formais 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Não existe um grupo organizado de 
prestadores de serviços de carga e 
descarga. É muito difícil encontrar 
estes profissionais quando se 
necessita.”  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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10 

Criação de uma 
Central de Fretes 
(veículos e mão de 
obra para carregar e 
descarregar cargas) - 
Exemplo: associação 
de fretistas 

1 Novos 
investidores Imediato “Existem profissionais espalhados. 

Clientes não conseguem contato.”  

11 Empresa de 
jardinagem  1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 

“Temos muitos problemas com os 
prestadores de serviço de 
jardinagem, já trocamos de 
fornecedor e todos prestam um 
péssimo serviço de acordo com 
empresa entrevistada.” 

12 

Equipamentos de 
proteção individual - 
EPI (botinas, luvas, 
máscaras...) 

1 Novos 
investidores 

Imediato 

“Os fornecedores atuais de EPIs em 
Goiás vendem produtos muito caros 
e não possuem variedade e 
equipamentos e marcas. Não é 
viável comprar aqui. Se a fabricação 
for própria acredito que tem muito 
mercado.”  

13 
Fitas e discos de 
cortes 1 

Novos 
investidores Imediato 

“Compramos mensalmente este 
produto em outros estados. O 
volume não é muito grande, mas se 
tivesse em Goiás seria muito bom.”  

14 Indústria de fabricação 
de lonas 1 Novos 

investidores Imediato 

“Compramos 10 mil m² por mês. 
Atualmente compramos da China, 
mas a importação está cada vez 
mais difícil e morosa. Não existem 
fornecedores locais deste tipo de 
produto. Algum investidor poderia 
comprar a máquina da China e 
produzir aqui.” 

15 Indústria de páletes 1 Novos 
investidores Imediato “As indústrias que existem hoje não 

conseguem atender a demanda”.  

16 

Manutenção de 
máquinas e 
equipamentos 
industriais 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Goiás é muito deficiente de 
profissionais especializados na 
manutenção de máquinas 
industriais.” 

17 Pisos em geral 1 Novos 
investidores 

Com o 
funcionamento 
da FNS  

18 

Plantação de madeira 
de reflorestamento 
(Biomassa) para 
fabricação de páletes 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Com a instalação da Ferrovia em   
Goiás irá necessitar muito de 
madeira de reflorestamento para 
fabricação de páletes. Hoje já existe 
necessidade de mais madeira no 
mercado.”  

19 
Prestadores de serviço 
de marketing olfativo 1 

Novos 
investidores Imediato 

“Só existe uma empresa em Goiânia 
e ela presta um péssimo serviço.”  

20 Recarga de extintor de 
incêndio 1 Novos 

investidores Imediato 
“Existem vários fornecedores, mas o 
serviço é muito ruim e demorado. E 
tem que implorar para ser atendida.”  
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21 

Restaurante com 
culinária estrangeira 
que funcione durante o 
dia e no período da 
noite 

1 
Novos 
investidores Imediato 

“Eu morava em São Paulo e sinto 
muita falta de um restaurante de 
comida estrangeira de vários lugares 
do mundo em Goiânia. Aqui só se 
encontra comida goiana no máximo 
japonesa.”  

22 
Serigrafia para 
silcagem de lonas / 
vinil 

1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 

“As empresas que prestam este 
serviço em Goiânia são péssimas e 
não conseguem atender a 
demanda.” 

23 Serralheria para 
reforma de galpões 1 Novos 

investidores Imediato 
“Oportunidade de negócio para os 
Pólos Industriais e Distritos 
industriais em todo o Estado.” 

24 
Transportadoras para 
atender o Nordeste do 
país 

1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato “Existem poucas transportadoras 
que atendem o Nordeste do país.” 

25 

Tributaristas e 
contadores que 
possuem 
conhecimentos 
atualizados das leis 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Os prestadores de serviço nestas 
áreas não se atualizam. As 
empresas levam multas por 
desconhecimento da Lei. Goiás 
precisa muito de bons profissionais 
que ajudem a empresa a prever 
problemas futuros. Os profissionais 
existentes só fazem o básico.” 

26 Tubos de ferro para 
fabricação de tendas 

1 Novos 
investidores 

Imediato 

“Compramos 30 toneladas por mês. 
A maior parte da compra é de São 
Paulo porque Goiás não possui 
fornecedores que conseguem 
atender a demanda.” 

27 Unidades 
Armazenadoras 1 Novos 

investidores 

Com o 
funcionamento 
da FNS 

“Com a Ferrovia, aumentará 
produtores de grãos e esses 
necessitarão de silos para 
armazenar sua produção.” 

28 
Venda de acessórios 
para tendas (velcro, 
ilhós, linhas e cordas) 

1 

Melhorar e 
expandir o 
que já 
existem 

Imediato 

“Em campinas existem fornecedores 
destes produtos, mas é necessário 
melhorar o atendimento e aumentar 
a variedade de produtos.”  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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1 Eletricistas para 
residências e lojas 7 Novos 

investidores Imediato “Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI.” 

2 Cursos técnicos na 
área de confecções 

4 Novos 
investidores 

Imediato 

“Gerente de produção, 
administrador de recursos 
humanos, profissional de 
marketing, Mecânico de máquinas 
de costura, designer de moda, 
modelista formado.” 

3 
Capacitação da mão de 
obra da cidade em 
todas as áreas 

3 Novos 
investidores Imediato “Falta de mão de obra qualificada.”  

4 Eletricistas industriais 
(formais) 3 Novos 

investidores Imediato “A cidade é muito carente deste 
tipo de profissional.”  

5 

Empresas de 
informática (venda de 
computadores, peças, 
serviços e sistemas) 

3 
Novos 
investidores Imediato 

“É necessário buscar atendimento 
em outras cidades. Jaraguá não 
possui profissionais que atendem a 
demanda.”  

6 

Exploração do 
potencial turístico da 
Serra no decorrer do 
ano (campeonato de 
parapente, eventos 
esportivos, trilhas) 

3 Novos 
investidores 

Imediato 
“Jaraguá possui potencial turístico 
que não é explorado. O foco está 
somente na confecção.” 

7 Marcenaria 3 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 
“Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI.” 

8 Produtores de frutas e 
verduras 3 Novos 

investidores Imediato 
“Hoje compramos em Goiânia e 
Anápolis. Oportunidade para os 
pequenos produtores rurais.” 

9 Restaurantes 3 Novos 
investidores Imediato 

 “A cidade tem crescido muito com 
instalações de indústrias. Com a 
população flutuante durante as 
suas compras, os restaurantes 
existentes não são suficientes para 
atender.”   

10 Atacadista de tecidos e 
aviamentos 2 Novos 

investidores Imediato 

“As industrias ficaram órfãs de 
atacadista de tecidos. A única que 
tinha fechou por falta de apoio do 
poder público municipal.” 

11 
Bom restaurante que 
funcione durante o dia 
e à noite 

2 Novos 
investidores Imediato 

“Em Jaraguá não tem restaurante 
de boa qualidade que funcione no 
período da noite. A churrascaria 
que tinha fechou.”  

12 Confecções de roupas 2 Novos 
investidores 

Imediato 
“Diversificar as indústrias de 
confecção e trazer outras 
industrias diferentes.” 

13 Empresa de segurança 2 
Novos 
investidores e 
melhorar a 

Imediato 
“Em Jaraguá existe apenas uma 
empresa de segurança que não 
consegue atender a demanda da 
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atual cidade. Além disso, o atendimento 
não é bom.” 

14 

Empresas de Fretes 
(veículos e mão de 
obra para carregar e 
descarregar cargas) 

2 Novos 
investidores 

Com a vinda 
da FNS 

“Hoje já temos necessidade de 
mais profissionais nesta área. 
Após a instalação da Ferrovia, o 
volume de cargas e descarga 
deverá dobrar.” 

15 Hotéis 2 Novos 
investidores 

Com a vinda 
da FNS 

“A instalação de hotéis em 
decorrência da vinda da ferrovia se 
justifica em maior proporção se 
houver transporte de passageiros. 
O melhor hotel da cidade está 
trabalhando com ociosidade.”  

16 Lavanderia doméstica 2 Novos 
investidores 

Imediato 
 

17 Loja de materiais de 
construção  2 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
atual 

Imediato 

“A quantidade de casas 
construídas no período da 
instalação da ferrovia superou as 
expectativas. Com o 
funcionamento da mesma 
aumentará a população e 
consequentemente a construção 
de moradias.” 

18 

Manutenção de 
máquinas e 
equipamentos 
industriais 

2 
Novos 
investidores Imediato 

“Muito precário esse tipo de 
profissional na cidade.” 

19 Opções de 
entretenimento e lazer 2 Novos 

investidores Imediato 
“Na cidade existe somente alguns 
barzinhos para o lazer da 
população.” 

20 

Prestadores de serviço 
na área de construção 
civil (pedreiro, 
carpinteiro, serventes) 

2 
Novos 
investidores Imediato  

21 Acessórios e Bijuterias 1 Novos 
investidores 

Após término 
dos galpões 

“Serão construídos 02 Galpões 
para instalação de feiras dos 
fabricantes de Confecções.” 

22 Assistência em 
computadores 

1 Novos 
investidores 

Imediato 
 

23 Autopeças 1 Novos 
investidores Imediato “As autopeças da cidade não 

atendem a demanda.” 

24 Biblioteca 1 Novos 
investidores Imediato “Não existem bibliotecas na 

cidade.” 

25 Borracharias 1 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
atual 

Imediato 
“Com certeza aumentará o número 
de veículos na cidade que 
utilizarão desse serviço.” 

26 Carro de som 1 
Melhorar os já 
existentes Imediato 

“Os fornecedores atuais não 
atendem a necessidade da 
cidade.”  
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27 Clinica médicas 
especializadas 1 Novos 

investidores Imediato 
“Jaraguá é carente de clinicas 
médicas. É necessário recorrer a 
Ceres e Goiânia.” 

28 
Confecção de 
camisetas 
promocionais 

1 Novos 
investidores 

Imediato “Mercado promissor. Necessitei e 
tive que mandar fazer em Goiânia.” 

29 Curso superior na área 
de confecções 1 Novos 

investidores Imediato 
“Pelo fato de Jaraguá ser um pólo 
de confecções deveria ter curso 
superior na área.”  

30 Empresa de consultoria 
na área de gestão 1    Imediato 

“As empresas de confecções 
necessitam de apoio na área de 
gestão.” 

31 
Empresas 
especializadas em 
fachadas de lojas 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Jaraguá necessita de mais 
profissionais especializados na 
construção da estrutura física de 
fachadas de lojas.”  

32 Encanadores 1 
Novos 
investidores Imediato  

33 Ferragista com maior 
variedade de produtos 1 Melhorar os já 

existentes Imediato 
“Os produtos de ferragistas das 
lojas existentes em Jaraguá não 
suprem a demanda existente.” 

34 Frigorífico para bovino 
e suínos 

1 Novos 
investidores 

Imediato 
“Existe um investidor em 
negociação para abrir um frigorífico 
no Município.” 

35 Gráfica 1 Novos 
investidores Imediato  “As gráficas existentes não 

atendem a demanda.” 

36 Hidráulica 1 Novos 
investidores Imediato  “Oportunidade de Negócio para os 

Empreendedores Individuais EI.” 

37 
Investimentos 
diferentes da indústria 
têxtil. Indústrias 

1 Novos 
investidores Imediato  

38 Joalheiro 1 Novos 
investidores Imediato  

39 Loja de materiais 
elétricos 1 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
atual 

Imediato 

“Os produtos das lojas de material 
elétricos existentes em Jaraguá 
não possuem variedade de 
produtos.” 

40 Mecânicos de 
automóveis 1 Novos 

investidores Imediato  

41 Metalúrgica 1 Novos 
investidores Imediato  

42 Panificadora 1 Novos 
investidores 

Imediato 
“Existem poucas panificadoras e 
as que existem não são de 
qualidade.” 

43 Produção de leite 
(aumentar) 1 Novos 

investidores Imediato 

“Atualmente a produção de leite 
que fornece ao Laticínio pelos os 
produtores rurais, não está 
suprindo as necessidades da 
empresa.” 

44 

Produção de mandioca 
para abastecer os 
supermercados e 
restaurantes 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Hoje compram em outras cidades 
Falta de informação aos 
produtores rurais sobre a demanda 
existente na cidade.” 

45 Produtores de Queijo e 
Polvilhos 

1 Aumentar a 
oferta 

Imediato “Falta de informação aos 
produtores rurais sobre a grande 
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demanda existente na cidade.” 

46 Rádio local 1 Melhorar os já 
existentes Imediato “Necessita de autorização do 

Governo para instalação.” 

47 Reciclagem de Lixo 1 Novos 
investidores Imediato “Médio investimento. É necessário 

pesquisar a viabilidade.” 

48 Soldador 1 Novos 
investidores Imediato  

49 Supermercado 1 
Novos 
investidores Imediato 

“Supermercados existentes não 
possuem preço, compramos no 
Atacadão em Goiânia uma vez ao 
mês para atender o restaurante.”  

50 Venda de móveis de 
escritório 1 Novos 

investidores Imediato 

“O comércio existente não supri as 
necessidades, e não possui 
variedade e preço. Jaraguá 
compra em Goiânia.”  

51 Venda e recarga de 
cartuchos 1 Novos 

investidores Imediato  

52 Vidraceiro 1 Novos 
investidores Imediato  

 

 

Porangatu 

N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações dos entrevistados 

1 

Loja de material 
elétrico com grande 
variedade de 
produtos 

4 Novos 
investidores Imediato 

“As lojas existentes não possuem 
variedade e preço. Não encontramos 
os produtos que necessitamos e 
preço é inviável.” 

2 
Bom restaurante que 
funcione durante o 
dia e à noite 

3 Novos 
investidores Imediato 

“Falta um restaurante mais 
requintado que funcione também  à 
noite como uma opção de lazer para 
a cidade.” 

3 

Criação de uma 
Central de Fretes 
(veículos e mão de 
obra para carregar e 
descarregar cargas) - 
Exemplo: associação 
de fretistas 

3 Novos 
investidores Imediato 

“Existem poucos profissionais 
espalhados. Clientes não 
conseguem contato”.  

4 Engenheiro civil 3 Novos 
Investidores Imediato 

“Em função do crescimento da 
construção civil, o Município 
necessita de mais engenheiros.”  

5 
Galpões para 
secagem e 
estocagem de grãos 

3 Novos 
investidores 

 A partir da 
Instalação da 
Onasa (2013) 
e a partir do 
funcionamento 
da Ferrovia 
Norte Sul 

“Com a instalação da ONASA, 
esmagadora de grãos será 
necessário profissionais 
especializados na construção de 
galpões.” 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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6 Oficina mecânica 3 Novos 
Investidores 

Após a 
instalação da 
ONASA 

“As oficinas existentes atendem a 
demanda atual. Com o aumento do 
movimento será necessário novos 
investidores.”   

7 Arquiteto 2 Novos 
investidores Imediato 

“O Município está com necessidade 
desse profissional, em função do 
crescimento da construção civil.” 

8 Confecções de 
uniformes 2 Novos 

investidores Imediato 

“Existem poucas empresas que 
atuam no setor. Não atende a 
demanda. As empresas que existem 
não produzem com qualidade.Já 
fizemos várias tentativas, mas nunca 
saem como gostaríamos.”  

9 Eletricistas industriais 
(formais) 2 Novos 

investidores Imediato “A cidade é muito carente deste tipo 
de profissional.”  

10 Loja de material de 
limpeza 2 Novos 

investidores Imediato 
“As lojas que vendem esse tipo de 
material, não tem variedades e o seu 
preço é alto.” 

11 
Opções de 
entretenimento e 
lazer 

2 Novos 
Investidores Imediato “Galeria com lanchonetes, cinemas, 

bar com música ao vivo.” 

12 Produção de soja 2 Novos 
investidores 

A partir da 
instalação da 
Onasa ( 2013) 

“Cadastrar produtores rurais 
interessados em plantar soja para 
fornecer para ONASA.” 

13 
Venda de 
equipamentos de 
segurança 

2 Novos 
investidores Imediato 

“Poderia-se integrar estes produtos 
ao mix de produtos dos ferragistas. A 
Bionasa e outras empresas de 
grande porte compram em outras 
cidades em função do preço.” 

14 Venda de gases 
(White Martins) 2 Novos 

investidores Imediato 

 “As empresas pesquisadas que 
utilizam esse produto tem 
dificuldades de comprar, quando 
necessitam com urgência. Precisam 
encomendar com antecedência.” 

15 Artesanatos 1 Novos 
Investidores Imediato 

“Desenvolver um produto que poderá 
ser resgatado da cultura e que serva 
de lembrança para quem visitar a 
cidade.” 

16 
Capacitação da mão 
de obra da cidade em 
todas as áreas 

1 Novos 
investidores Imediato “Falta de mão de obra qualificada.” 

17 Comércio de 
autopeças 1 Novos 

Investidores Imediato  

18 Concessionária de 
caminhões  1 Novos 

investidores Imediato “Para concorrer com as já 
existentes.” 

19 Confecções de 
roupas 1 Novos 

investidores Imediato 
“Pouca variedade de roupas na 
cidade. As pessoas precisam ir até 
outras cidades para fazer compras.”  
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20 Construtora de 
pequeno porte 1 Novos 

investidores Imediato 

“A construção civil está em alta na 
cidade. As empresas que existem 
não estão conseguindo atender a 
demanda.” 

21 Criação de frangos 
(granjas) 1 Novos 

investidores 

Quando a 
Onasa se 
instalar na 
cidade 
previsão para 
2013 

“Indústria de esmagamento de grãos 
para produção de biocombustíveis 
irá produzir farelo de soja, matéria 
prima pra ração de frangos.” 

22 
Eletricistas para 
residências 1 

Novos 
investidores Imediato   

23 

Empresa para 
exploração do Caulim 
(bastante abundante 
na região) 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Caulim ou caulino é um minério que 
apresenta características especiais 
que permitem sua utilização na 
fabricação de papel, cerâmica, tintas, 
etc. Abundante na região.” 

24 Encanador 1 Novos 
investidores Imediato  

25 Exploração da pedra 
de brita e areia   1 Novos 

investidores Imediato “Abundante na região.” 

26 Fábrica de Adubos 1 Novos 
Investidores Imediato  

27 
Fábrica e reforma de 
carroçaria de carretas 
e caminhonetes 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Existe um grande fluxo de veículos 
de carga na região. Estes veículos 
necessitam de reformas freqüentes. 
A instalação de uma fábrica e 
reforma de carrocerias teria muita 
demanda.” 

28 
Fabricação de 
calçados e bolsas de 
couro 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Grande oferta de couro. Na cidade e 
existe um curtume que beneficia o 
couro, tornando o custo menor da 
Matéria Prima.”  

29 
Ferragista com maior 
variedade de 
produtos 

1 Melhorar os já 
existentes Imediato 

“Não conseguem vender para as 
indústrias, devido ao preço e pouca 
variedade de produtos.” 

30 Frigorífico para 
bovino e suínos 1 Novos 

investidores Imediato 
“Existe um investidor em negociação 
para abrir um frigorífico no 
Município.” 

31 

Gráfica que preste 
diferentes serviços e 
que tenha uma 
máquina para 
produção de rótulos 

1 
Novos 
investidores e 
melhorar a atual 

Imediato 

“As gráficas existentes não possuem 
máquina para produção de rótulos e 
serviços diferenciados. Os rótulos do 
mel são feitos em Goiânia.”  

32 Indústria de farinha 
de Osso  1 Novos 

Investidores Imediato 
“Aproveitar a grande quantidade de 
osso gerada pelo curtume.” 
 

33 Lanches rápidos 
(Subway, QG, Bobs) 1 Novos 

investidores Imediato “Não existe nenhum lanche rápido na 
cidade.” 
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34 Lavanderia doméstica 1 Novos 
investidores Imediato  

35 
Loja de embalagens e 
produtos para festa  1 Melhorar  Imediato 

“As empresas existentes não 
possuem variedade de produtos e 
não atendem a necessidade.”  

36 

Manutenção de 
máquinas e 
equipamentos 
industriais 

1 Novos 
investidores Imediato “Muito precário esse tipo de 

profissional nas industrias.” 

37 Marcenaria 1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato  

38 Plantação de frutas e 
verduras 1 Novos 

investidores Imediato 

“Hoje compram em Goiânia e 
Anápolis. Pesquisar no Município 
proprietários rurais de pequeno porte 
interessados em fornecer verduras e 
frutas ao comércio local.” 

39 
Prestadora de 
serviços de 
segurança e limpeza 

1 Novos 
investidores Imediato 

“As grandes empresas de Porangatu 
contratam empresas de segurança e 
limpeza de outras cidades.” 

40 

Produção de 
mandioca para 
abastecer os 
supermercados e 
restaurantes 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Hoje compramos em outras cidades 
Falta informação aos produtores 
rurais sobre a demanda existente na 
cidade.” 

41 Produção de Sebo de 
boi 1 Novos 

investidores Imediato “A produção existente não atende a 
demanda.” 

42 Produtores de mel 1 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
produção dos 
atuais 

A partir da 
construção do 
entreposto 
(casa do mel) 

“Será construída o entreposto (local 
para beneficiamento) do mel assim 
que o recurso do BNDES sair.” 

43 Restaurante industrial 1 
Novos 
Investidores Imediato 

“Bionasa e Onasa irão terceirizar o 
serviço de restaurante para atender 
os funcionários. Será dada a 
oportunidade pra os restaurantes 
locais inicialmente.”  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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1 Confecções de roupas 3 
Novos 
investidores Imediato 

“Muitas mulheres precisando de 
trabalho. Pouca variedade de 
roupas na cidade. As pessoas 
precisam ir até outras cidades para 
fazer compras.”  

2 
Capacitação da mão de 
obra da cidade em 
todas as áreas 

2 Novos 
investidores Imediato “A Falta de mão de obra 

qualificada.” 

3 Fretes 2 Novos 
investidores 

Com a 
instalação da 
Ferrovia 

“Não existe empresas em Santa 
Isabel pra atender esta demanda.” 

4 Lanchonetes 2 Novos 
investidores Imediato 

“Não existe nenhuma na cidade. 
Com o aumento do fluxo de 
pessoas na cidade é necessários 
mais de uma lanchonete”.  

5 Panificadora 2 Novos 
investidores Imediato 

“Existe apenas uma pequena 
panificadora na cidade. Ela não 
atende as necessidades da 
população. Com a instalação da 
Ferrovia será necessário abrir 
novas.” 

6 Plantação de frutas e 
verduras 2 Novos 

investidores Imediato 

“Hoje compramos em Goiânia e 
Anápolis. Pesquisar no Município 
proprietários rurais de pequeno 
porte interessados em fornecer 
verduras e frutas ao comércio 
local.” 

7 Cerâmica 1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

  “Existe matéria-prima abundante.” 

8 
Conserto de televisão e 
aparelhos 
eletroeletrônicos 

1 Novos 
investidores Imediato 

“Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI 
ou MPE.” 

9 Fábrica de sorvete 1 Novos 
investidores 

Imediato 
“Município possui boa produção de 
leite. É uma das principais matéria-
prima do sorvete.” 

10 Galpões para secagem 
e estocagem de grãos 1 Novos 

investidores 

Com a 
instalação da 
Ferrovia 

“Deverão ser construídos galpões 
principalmente com a chegada da 
ferrovia. A produção de grãos do 
município e região irá aumentar.”  

11 Garimpo 1 
Novos 
investidores Imediato “Região rica em ouro.” 

12 Imobiliária para criar 
loteamentos 1 Novos 

investidores 

Com a 
instalação da 
Ferrovia 

 “Com a chegada da Ferrovia, será 
necessário construir casas para os 
novos moradores.”  

13 

Indústria para 
beneficiamento de 
abacaxi, melancia e 
banana 

1 
Novos 
investidores Imediato 

“Município possui produção 
abundante de abacaxi, melancia e 
banana.”  

14 Laticínio 1 Novos 
investidores Imediato “Muitos produtores de leite na 

região.” 
15 Loja de roupas 1 Novos Imediato “Na cidade existe poucas opções 
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investidores de compra. As pessoas compram 
em outras cidades.” 

16 Lojas de calçados 1 Novos 
investidores Imediato 

“Na cidade existem poucas opções 
de compra. As pessoas compram 
em outras cidades.” 

17 Manutenção de 
celulares 1 Novos 

investidores Imediato 
“Na cidade não existe prestador de 
serviços para conserto de 
celulares.”  

18 Milho empacotado 1 

Novos 
investidores e 
melhorar a 
produção dos 
atuais 

Imediato 
 “Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI 
ou MPE.” 

19 Oficina de carro 1 Novos 
investidores 

Com a 
instalação da 
Ferrovia 

“Na cidade não tem oficina de 
carros.” 

20 Ótica 1 
Novos 
investidores Imediato 

“ Não existe ótica na cidade e 
várias pessoas usam óculos.” 

21 Plantação de milho 1 Novos 
investidores Imediato “Terras disponíveis para o cultivo.” 

22 Plantação de soja 1 Novos 
investidores Imediato “Terras disponíveis para o cultivo.” 

23 Pousada 1 Novos 
investidores 

Com a 
instalação da 
Ferrovia 

“Cidade não tem meio de 
hospedagem.” 

24 Produção de farinha de 
mandioca 1 Novos 

investidores Imediato “Hoje compramos em outras 
cidades.” 

25 Restaurante 1 Novos 
investidores 

Com a 
instalação da 
Ferrovia 

“A cidade possui apenas um 
restaurante com estrutura muito 
pequena, apenas cinco mesas. 
Com a chegada da Ferrovia é 
necessário abrir mais 
restaurantes.”  

26 Supermercado mais 
completo 1 Melhorar os 

atuais Imediato 
“Na cidade existe apenas um 
supermercado em condições 
precárias e pequenas mercearias” 

27 Técnico de informática 1 Novos 
investidores Imediato Oportunidade de Negócio para EI. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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Uruaçu 

N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações 

1 
Hospitais,clinicas e 
profissionais da área da 
saúde 

6 Novos 
Investidores Imediato 

“Uruaçu é muito carente de 
serviços de saúde. A população é 
atendida por Ceres e Goiânia.” 

2 Eletricistas para 
residências 5 Novos 

investidores Imediato “Oportunidade de Negócio para EI.” 

3 
Capacitação da mão de 
obra da cidade em 
todas as áreas 

4 
Novos 
investidores Imediato 

“Empresas enfrentam muita 
dificuldade para encontrar mão de 
obra qualificada.” 

4 Construtora de 
pequeno porte 4 Novos 

investidores Imediato 

“A construção civil está em alta na 
cidade. As empresas que existem 
não estão conseguindo atender a 
demanda.” 

5 Arquiteto 3 Novos 
investidores Imediato 

“O Município está com necessidade 
desse profissional, em função do 
crescimento da construção civil.” 

6 Cerâmica (fabricação 
de telhas e tijolos) 

3 Novos 
investidores 

Imediato 
“Em função do crescimento da 
construção civil, existe uma grande 
demanda desses produtos.” 

7 Cinema / teatro 3 Novos 
investidores Imediato 

“Pelo tamanho da população e 
distancia dos grandes centros, a 
cidade já comporta esse 
investimento.” 

8 Confecção de 
uniformes 3 Novos 

Investidores Imediato 

“Existem poucas empresas que 
atuam no setor. Não atendem à 
demanda. As empresas que 
existem não produzem com 
qualidade.”  

9 

Criação de uma Central 
de Fretes (veículos e 
mão de obra para 
carregar e descarregar 
cargas) - Exemplo: 
associação de fretistas 

3 Novos 
investidores Imediato 

 “Existem apenas profissionais 
espalhados, quando as empresas 
necessitam do serviço não 
conseguem encontrar os 
profissionais.”  

10 Engenheiro 3 Novos 
investidores Imediato 

 “O Município está com 
necessidade desse profissional, em 
função do crescimento da 
construção civil.” 

11 Lanches rápidos 
(Subway, QG, Bobs...) 3 Novos 

investidores Imediato 

“Não existe nenhum na cidade. 
Existe a necessidade para atender 
a população atual, durante os 
feriados de carnaval, Semana 
Santa a cidade não comporta a 
demanda.”   

12 Oficina mecânica 3 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 
“Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI 
ou MPE.” 

13 Torneiro mecânico 3 Novos 
Investidores 

Imediato 
“Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI 
ou MPE.” 
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N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações 

14 Confecções de roupas 2 Novos 
investidores Imediato 

“Pouca variedade de roupas na 
cidade. As pessoas precisam ir até 
outras cidades para fazer 
compras.”  

15 

Cursos de capacitação 
para áreas específicas 
(hospitalar, hotelaria, 
construção civil, 
garçons, padeiros, 
recepcionistas) 

2 Novos 
investidores Imediato 

“Existe muita necessidade de mão 
de obra especializada em diversas 
áreas. Necessitamos de 
treinamentos oferecidos pelo 
SESC, SENAI e SEBRAE.”  

16 Eletricistas industriais 
(formais) 2 Novos 

investidores Imediato “Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI.”  

17 

Empresa de 
comunicação visual 
(fachadas, outdoors, 
sinalização interna de 
lojas, marketing 
interno) 

2 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 

“Quando necessitamos deste tipo 
de serviços temos que contratar 
empresas de outras cidades. As 
empresas já instaladas não 
atendem a demanda.”  

18 Encanadores 2 Novos 
investidores Imediato “Oportunidade de Negócio para os 

Empreendedores Individuais – EI.” 

19 Fornecedor de carne 
bovina, suína e aves 

2 Novos 
Investidores 

Imediato “Oportunidade de Negócios na 
montagem de Frigoríficos.” 

20 Indústria de calçados e 
bolsas de couro 

2 Novos 
investidores 

Imediato “Grande oferta de couro na cidade 
e existe curtume.” 

21 Marcenaria 2 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 
“Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI 
ou MPE.” 

22 
Opções de 
entretenimento e lazer 2 

Novos 
investidores Imediato 

“Cidade não oferece opções de 
entretenimento e lazer. Verificar 
com a população, o interesse por 
qual tipo de entretenimento.” 

23 Pedreiros formais 2 Novos 
Investidores  

Imediato “Oportunidade de Negócio para os 
Empreendedores Individuais – EI.” 

24 Plantação de frutas e 
verduras 

2 Novos 
investidores 

Imediato 

“Hoje compram em Goiânia e 
Anápolis. Divulgar no Município 
junto aos produtores rurais se há 
interesse em fornecer para o 
comercio local.” 

25 Restaurantes 2 Novos 
Investidores Imediato 

“Uruaçu necessita de mais 
restaurantes. Os existentes são 
insuficientes para atender a 
demanda.” 

26 Shopping Center 2 Novos 
investidores Imediato 

“População sonha com a 
construção de um Shopping. 
Pesquisar se a cidade já comporta 
a construção do mesmo.” 

27 Venda de carros 2 Novos 
investidores Imediato “Para concorrer com as empresas 

atuais que vendem muito caro.” 

28 Agência de emprego 1 Novos 
Investidores Imediato “Para facilitar a identificação da 

mão de obra.” 
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N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações 

29 Autopeças com maior 
variedade de produtos  1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 

“Quando necessitamos de peças 
temos que ficar com o veículo 
parado esperando a peça chegar 
de Goiânia.”  

30 Beneficiamento de 
argila 

1 Novos 
Investidores 

Imediato  “Artesanato, telhas, tijolos etc.” 

31 Cursinhos pré-
vestibulares 

1 Novos 
investidores 

Imediato 

“Os jovens de Uruaçu precisam se 
deslocar para outras cidades como 
Goiânia para fazer bons cursinhos. 
A cidade já comporta uma boa 
escola deste tipo.” 

32 
Embalagens de plástico 
para grandes 
mercadorias 

1 Novos 
Investidores 

Imediato 

“O plástico utilizado para embalar 
as bicicletas é produzidas em 
Anápolis. Em Uruaçu existe 
demanda deste produto em outras 
empresas.” 

33 Empresa de reciclagem 1 Novos 
investidores 

Imediato 
 

34 
Empresa especializada 
em limpeza de lotes 
vazios 

1 Novos 
investidores Imediato 

“A prefeitura, as empresas e as 
população necessitam deste tipo 
de serviço.” 

35 
Empresas de 
consultoria 
administrativa  

1 Novos 
investidores Imediato “Empresas enfrentam dificuldade 

de gestão.” 

36 Ferragista com maior 
variedade de produtos 1 Melhorar os já 

existentes Imediato 
“Não conseguem vender para as 
indústrias em função da pouca 
variedade de produtos e preços.” 

37 Fornecedor de farelo 
de soja 1 Novos 

Investidores Imediato 
“Compramos 300 toneladas/mês de 
farelo de soja e precisamos ir atrás 
do produto.” 

38 Fornecedor de granito 1 Novos 
Investidores 

Imediato “Necessidade do município.” 

39 Fornecedor de queijo 1 Novos 
Investidores Imediato “Supermercado compra de outras 

cidades.” 

40 Indústria de caixas de 
papelão grandes 1 Novos 

Investidores Imediato 

“O papelão utilizado para embalar 
as bicicletas é adquirido em São 
Paulo. Não existe empresas em 
Goiás que atendam a demanda.” 

41 Laticínio 1 Novos 
investidores Imediato   

42 Lavajato 1 Novos 
investidores Imediato    

43 Loja de material de 
construção 

1 

Novos 
investidores e 
melhorar os 
atuais 

Imediato 

“A quantidade de casas 
construídas no período da 
instalação da ferrovia superou as 
expectativas. Com o funcionamento 
da mesma aumentará a população 
e conseqüentemente a construção 
de moradias.” 

44 

Manutenção de 
máquinas e 
equipamentos 
industriais 

1 Novos 
investidores Imediato “Muito precário esse tipo de 

profissional nas indústrias.” 
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N. 
Oportunidades de 

negócios 
Quantidade 
de citações Status Quando Observações 

45 

Manutenção e 
instalação de 
equipamentos de 
refrigeração 
(geladeiras, freezers) 

1 Novos 
Investidores Imediato 

“Sempre necessitamos deste 
serviço no supermercado e em 
Uruaçu não conseguimos o 
atendimento.” 

46 Panificadoras 1 Novos 
investidores Imediato   

47 
Produtores de lenha, 
madeira de 
reflorestamento 

1 Novos 
investidores 

Ano de 2013 
e 2014. 

“Madeira para construção civil e  
para queima. Cerâmica que usa 
muito para queima irá comprar 
forno Horfman que substituirá a 
queima de madeiras e aumentará a 
produção de telhas e tijolos.” 

48 Quadra poliesportiva 1 Novos 
investidores 

Imediato 
 

49 Reparador de Radiador 1 Novos 
investidores 

Imediato 
 

50 

Técnicos em 
Informática, Instalação , 
manutenção e 
Sistemas (Software) 

1 Novos 
investidores Imediato “Oportunidade de Negócio para os 

Empreendedores Individuais – EI.” 

51 Venda de gases (White 
Martins) 1 Novos 

investidores Imediato 

“As empresas pesquisadas que 
utilizam desse produto tem 
dificuldades para comprar. É 
necessário encomendar com 
antecedência.” 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  



 

 45 

Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

4.3 Percepção dos entrevistados em relação aos impactos da 
Ferrovia Norte Sul 

4.3.1.Percepção das empresas com previsão de realização de 
grandes investimentos nos Municípios 

Impactos para a Empresa 
"Compra de matéria prima e venda de produtos acabados com maior facilidade e menor custo de 
frete." (9 respostas) 

"A Ferrovia em funcionamento irá aumentar o fluxo de clientes na minha empresa e o aumento da 
renda." (4 respostas) 
"Ainda não vejo benefícios concretos, falta informação aos empresários sobre os benefícios da 
ferrovia para os diversos ramos de atividade, quais são os tipos de produtos que poderão ser 
transportados." (4 respostas) 

"Abertura de novos mercados para a minha empresa no eixo da Ferrovia." (2 respostas) 

"Não vejo nenhum impacto para minha empresa." (2 respostas) 

"A construção da Ferrovia aumentou significativamente as vendas da minha mercearia, tive que 
aumentar o mix de produtos." 

"Além da montadora de móveis possuímos uma transportadora.A ferrovia irá diminuir o volume de 
trabalho que temos para transporte de cargas." 

"Espero vender artefatos de cimento para as obras da Ferrovia Norte Sul." 

"Facilidade de transporte dos equipamentos eletroeletrônicos de diversas localidades do país para 
Aparecida de Goiânia e dos produtos da queima para Itália. Os produtos serão queimados na 
indústria de reciclagem e os produtos da queima serão enviados para a Itália, onde está localizada 
a matriz da empresa e acontecem as demais fases do processo de reciclagem." 

"Irá alavancar agricultura e com isso haverá mais serviços de manutenção de máquinas e 
caminhões de transporte."  

"Os fornecedores que precisamos não estão no eixo da Ferrovia Norte Sul, mas temos a 
expectativa de utilizá-la para reduzir o tempo de transporte dos produtos acabados." 

"Possibilidade de trazer alumínio bauxita do Maranhão e Pará pra Goiás com menor custo." 

"Se for permitido o transporte deste tipo de produto, acredito que a Ferrovia irá facilitar a 
distribuição do mel produzido na região para outras localidades do país."  

"Será necessário analisar o tempo de entrega dos produtos no destino. Se for muito demorado 
prefiro usar a rodovia mesmo." 

"Temos o projeto de exportar nossos produtos. Acredito que a Ferrovia será excelente neste 
processo."  

"Tenho pouca informação a respeito da Ferrovia, mas se for liberado ao transporte de produtos 
acabados poderemos sim utilizar para compra de matéria prima e distribuição de produtos 
acabados." 
"Vejo que a Ferrovia Norte Sul será utilizada para transporte dos nossos produtos em elaboração e 
não dos produtos acabados." 
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Impactos para o setor de atuação da Empresa 

"Diminuição do valor do frete para compras e venda de mercadorias." (3 respostas) 

"Atender as empresas na questão logística. A circulação dos produtos (matéria prima e produtos 
acabados) será mais rápida." (3 respostas) 

"Não terá nenhum impacto para o meu setor." (2 respostas) 
"Aumento do movimento de clientes e da renda." 
"Aumentar a possibilidade de escoamento dos produtos de Goiás para outros regiões." 

"Estou sentindo falta de informações. Precisamos saber sobre a possibilidade de envio e 
recebimento de pequenas cargas." 

"Será mais uma opção de transporte para as empresas de Goiás." 

Impactos para o Município 
 
"Aparecida de Goiânia receberá benefícios em proporções menores em relação a outros 
Municípios que terão a Estação Modal." (2 respostas) 

"A Ferrovia será mais uma via de escoamento da produção do município." (2 respostas)  

"Durante a construção da ferrovia aumentou bastante o número de pessoas empregadas, ao 
terminar as obras essas pessoas ficarão desempregadas novamente." (2 respostas) 

"Irá atrair novos investidores para o Município." (2 respostas) 

"O escoamento de produtos ficará mais rápido e mais seguro." (2 respostas) 

"Redução considerável do valor do frete para compra e envio de produtos." (2 respostas) 

"Facilidade de transporte. Será muito positivo para a indústria automotiva que está se instalando no 
Município (Hyundai, Mitsubishi e Suzuki). Irá facilitar o recebimento de peças para produção e o 
transporte de veículos prontos." 

"Haverá aumento de vendas de produtos de Goiás para outras regiões." 

"Não vai influenciar em nada para Aparecida. A Ferrovia nem vai passar por aqui." 

"Pelo fato de Aparecida de Goiânia não ter a Ferrovia, as pessoas podem dar preferência para 
trabalhar em Anápolis e Senador Canedo." 

"Serão gerados mais empregos, mais pessoas circularão na cidade e região onde a Ferrovia 
passar." 
"Valorização imobiliária bastante significativa." 

"Anápolis será diretamente impactada pela Ferrovia Norte Sul, isso irá atrair novos investimentos." 

"Várias empresas tiveram que se estruturar para atender a demanda que crescer bastante durante 
a construção da Ferrovia." 
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Impactos para Goiás 

"Redução do valor do frete para compras e venda de produtos." (5 respostas) 

"Trará crescimento para o Estado, principalmente para o agronegócio (soja e outros produtos 
primários)." (5 respostas) 

"Atração de novos investidores para o Estado, principalmente porque Goiás possui uma localização 
estratégica." (4 respostas) 

"Aumento das oportunidades de venda/ escoamento dos produtos de Goiás para outras regiões do 
país." (2 respostas) 

"Maior agilidade e segurança no transporte dos produtos." (2 respostas) 

"Vai aumentar as opções de transporte, retirar caminhões da Rodovia e melhoria do trânsito nas 
estradas." (2 respostas) 
"Geração de empregos." 

"Goiás se tornará mais competitivo co a diminuição dos custos do transporte. A produção e a venda 
em vários ramos ficará mais viável. Teremos condições de concorrer com cidades que estão junto 
aos portos." 

“O principal beneficio será para commodities”. 

 

 
 
4.3.2 Percepção da empresas tradicionais 

Impactos para a empresa 
"Durante o período de construção da Ferrovia, o movimento de clientes na empresa aumentou muito." 
(3 respostas) 
"Acredito que a partir do funcionamento da Ferrovia, as vendas da minha empresa vão aumentar." ( 3 
respostas) 

"Ainda é incerta a instalação da estação modal na cidade. Mas se instalar facilitará muito o transporte 
de diverso tipos de produtos. Será mais ágil e o custo menor."( 3 respostas) 

"A construção da Ferrovia, aqueceu muito a construção civil da cidade de Uruaçu." 

"A empresa foi planejada em função da Ferrovia Norte Sul. Noventa por cento da produção de couros, 
nossa principal matéria prima, vem da região." 

"A Ferrovia aqui em Jaraguá está somente na terra. Nada foi concretizado ainda." 

"A melhoria da logística vai atrair novos investimentos. A construção da estação de embarque vai 
facilitar muito o transporte nossos produtos para o Brasil inteiro." 

"Aumentará a demanda para empresas com frotas de veículos (fretes)." 

"Durante a construção da  Ferrovia, houve aumento das vendas. Após a conclusão das obras o 
movimento diminuiu." 

"Ganharemos com a melhoria da logística. As transportadoras quebram e perdem nossos produtos, 
com a Ferrovia isto vai diminuir." 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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"Haverá maior demanda para locação de máquinas." 
"Melhorou o faturamento do supermercado devido ao fornecimento de produtos para construtora da 
Ferrovia" 

"Nossa empresa não vai utilizar a Ferrovia, nossos clientes é que buscam os produtos aqui e todos já 
possuem seus caminhões." 

"Quando a Ferrovia estiver em funcionamento, acredito que vai melhorar a logística para trazer 
matéria-prima para Jaraguá (Tecidos). " 

"São promessas de grande valia  que virão para o crescimento da empresa." 

"Tenho a previsão de aumentar a capacidade de venda em torno de 50%." 

"Teve um impacto negativo, muitos colaboradores do setor de  confecções pediram demissão  para 
trabalhar nas obras da Ferrovia."  

"Vamos alavancar as exportações. Hoje temos que utilizar o Porto de Santos e Paranaguá." 

"Vamos aumentar a produção de telhas e tijolos e melhorar a mão de obra." 

"Viabilizar a logística de nossa matéria-prima. Hoje a maior parte vem do Sudoeste." 

 

Impactos para o Município 
"Serão gerados mais empregos  e com isso, haverá mais circulação de dinheiro na cidade." (3 
respostas) 
"A ferrovia será um atrativo para vinda de novas indústrias e empresas em geral para Jaraguá." (2 
respostas) 
"Haverá um aquecimento do comércio de máquinas, na construção civil e no setor de hotelaria." (2 
respostas) 

"Houve aquecimento da construção civil e maior procura por imóveis de aluguel." (2 respostas) 

"Para o Município surgirão mais empregos e rendas." ( 2 respostas) 

"A construtora da ferrovia, beneficiou a Creche São Vicente de Paula. O canteiro de obra será uma 
Escola Agrícola." 

"Anápolis começou com Ferrovia. Para as empresas vai ser excelente, elas poderão escoar seus 
produtos para o Norte e para o Sul do país." 

"Com a redução do custo do frete, os produtos chegarão ao Município mais baratos." 

"Diminuirá o trafego de caminhões dentro da cidade." 

"Facilitará o transporte dos couros. Não vejo pontos negativos." 

"Houve um impacto negativo, a mão de obra da cidade migrou das empresas para as obras da 
ferrovia. Por outro lado, houve um impacto positivo com aumento das vendas nos restaurantes, hotéis 
e comércio varejista."  

"Os proprietários dos terrenos às margens da ferrovia foram indenizados."  

"Por enquanto não teve impacto, nem positivo nem negativo, a Ferrovia ainda não está funcionando." 

"Será positivo para o Município, quando a ferrovia for concretizada e a Plataforma Multimodal em 
Uruaçu estiver  em funcionamento. Outros impactos positivos para o município será o término da BR 
080, duplicação de 14 km na BR 153 e o retorno do funcionamento do Leite em Pó de Uruaçu." 

"Todos os setores da economia e a população ganharão com a ferrovia!" 
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"Vai diminuir bastante a quantidade de carretas na rodovia." 

"Vai facilitar o escoamento da soja produzida no município." 

"Vão reduzir os custos de transporte na compra e venda de produtos." 

"Vejo a possibilidade de aumento de venda para todos os setores da cidade." 

 

 

4.3.3. Percepção das lideranças locais: 

Impactos para MPE / EI  do Município 
"Vai potencializar as vendas com aumento do fluxo de clientes. (3 respostas)." 

"A população da cidade necessidade de qualificação para atender a demanda."  

"É necessário despertar as empresas e entidades para evolução decorrente da Ferrovia." 
"É uma cadeia de melhorias: mais compra, mais dinheiro circulando na cidade, mais venda de produtos 
e serviços." 
"Facilidade no transporte de produtos e geração de emprego." 

"Irá possibilitar a chegada de matéria prima e o envio de produtos acabados com menor custo. "  

"Maior arrecadação no comércio." 

"Melhor qualificação dos colaboradores." 

"Será negativo com o aumento da concorrência, aumento dos custos de aluguel." 

"Uma oportunidade de ampliação das empresas." 

Impactos para o Município 
"Maior geração de empregos e renda." ( 5 respostas) 

"Valorização imobiliária com aumento no valor dos alugueis."(4 respostas) 

"Negativamente houveram impactos ambientais (desmatamentos)." ( 3 respostas) 

"Maior arrecadação tributária para o município." ( 3 respostas) 

"A infraestrutura da cidade não está preparada para o aumento de fluxo de pessoas. Desenvolvimento 
urbano desordenado." (2 respostas) 

"Atração de novas empresas pela facilidade de logística." (2 respostas) 

"Diminuição de segurança, aumento da marginalidade e problemas no trânsito." (2 respostas) 

"Haverá maior circulação de divisas." ( 2 respostas) 

"O fato de não ter a previsão da construção de um Pátio da Estação em Aparecida de Goiânia pode 
atrapalhar a atração de empresas grandes para o Município. Aparecida de Goiânia pode perder espaço 
para outras cidades próximas que terão a ferrovia." (2 respostas) 
"A construção da ferrovia terminou e os aluguéis continuam caros. Desemprego depois do término da 
construção." 
"A construção da Ferrovia vai fortalecer a característica logística do Município e de Goiás." 
"A ferrovia Norte Sul, vem com o modal ferroviário e o transbordo para manobra do trem, com isso vai 
baratear os custos de logística. A previsão de impacto no eixo de Anápolis, DF e Goiânia para MPE 
são ilimitados." 
“A ligação rodoviária entre Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis facilita muito o 
aproveitamento da ferrovia, mesmo ela não passando por aqui”. 

"A perspectiva de maior acesso de Goiás com outras regiões vai atrair novos distribuidores." 

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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"Até o momento tem a previsão de instalação do Porto Seco, com a instalação dele, virão pessoas para 
montar seus pequenos negócios, isso ajuda no crescimento do município."  

"Aumento do movimento da cidade."             

"Com a construção do Porto Seco os  custo de transporte serão reduzidos e haverá mais 
oportunidades de vendas para outras regiões." 

"Diversificação da produção da agrícola."  

"Está atraindo a abertura de mais um frigorífico, a previsão de instalação é em 2013." 

"Irá diminuir a geração de empregos na área de transportes" 

"O aumento das possibilidades de meios de transporte, representa o progresso que está chegando. 
Possibilita a chegada de matéria prima e o envio de produtos acabados com menor custo. "  
"Os impactos serão extraordinários, vão ter ramificações de várias empresas. Aqui em Anápolis é o 
marco zero. As importações e exportações terão um custo muito menor.Em Anápolis terão três 
estações modais. Temos a logística rodoviária e brevemente teremos a logística aeroviária e 
ferroviária." 
"Se não houver Porto Seco aqui na cidade, a maior parte dos benefícios serão prejudicados." 

"Vai gerar empregos em outra áreas." 

"Vai ser o principal distribuidor de grãos, carne, minérios, biodiesel, cana. Os municípios necessitarão 
de empresa de ração, logística, manutenção de esteiras. A ferrovia, vai economizar 4.000 quilômetros, 
ela vai mudar o perfil da história, as empresas estão vindo devido a logística da Ferrovia. O dia que 
Goiás tiver um Aeroporto com perfil cargueiro, muda a história do Estado." 

"Vai ser um divisor de águas tanto para Município como para o Centro Oeste. Estamos viabilizando um 
custo menor da exportação de nossos grãos. Exportaremos para Europa e Hemisfério Norte, até a Ásia 
via Canal do Panamá." 

 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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4.4 Informações sobre os investimentos das empresas 

 

• Volume de recursos 

As empresas entrevistadas (34) estimam um volume de investimento da 

ordem de R$ 194 milhões para os próximos anos (até 2013). Em média serão 

R$ 5 milhões por empresa. 

 

• Empregos diretos gerados  

 

Segundo as empresas entrevistadas serão gerados dois mil novos 

empregos frente aos investimentos previstos. Em média serão gerados 

aproximadamente 54 empregos por empresa. 

 

• Motivos da instalação (ou ampliação dos investimentos) 
no Município 

Anápolis 

"Estamos ampliando porque as vendas aumentaram." 

Aparecida de Goiânia 

"Incentivo do Município com a doação/sessão de uso do terreno para instalação da empresa." ( 6 
respostas) 

"Foi em função da localização estratégica de Aparecida de Goiânia. Facilidade logística para 
distribuição para outros estados." (4 respostas) 

"Em função dos incentivos fiscais que recebemos do município." (2 respostas) 

"Disponibilidade de uma grande área suficiente para nossa demanda." 

"Meu tio tinha um terreno em Aparecida, onde iniciou as atividades da empresa. Em 1999 surgiu a 
oportunidade de comprar outro terreno maior onde a empresa está instalada. O espaço atual já está 
pequeno, por isso a empresa está abrindo nova unidade no Parque Industrial em um terreno cedido 
pela Prefeitura, é nesse terreno que os recursos do Produzir serão utilizados." 

"Não houve incentivo de doação de terreno para instalação da empresa, instalamos pela 
oportunidade negócio." 

"Pela existência de áreas destinadas para indústrias, construção dos pólos industriais." 

"Pelo fato de nossos clientes estarem localizados em Aparecida de Goiânia."  

"Por indicação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG.".  

"Por ter o Pólo de reciclagem já estruturado." 
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Goiânia 

“Pela percepção da oportunidade de negócio dos seus investidores." 

"Empresa é do Paraná e se instalou em Goiânia em função dos incentivos do Produzir e  da 
proximidade do Porto Seco de Anápolis. Vendemos produtos importados da China e EUA, que  já 
vem embalados. Em Goiás tem apenas o centro de distribuição."  

"Instalamos devido ao tamanho do terreno disponível e pelo valor que nos foi vendido." 

"Nossa empresa está instalada neste local em função de uma oportunidade de compra do terreno 
em um leilão da Telegoiás."  

"Pretendemos aumentar e organizar a produção de vidros temperado.O mercado está bombando." 

Porangatu 

"A antiga rodoviária estava necessitando de uma reforma. O atual prefeito achou que seria viável 
criar um shopping no local. Foram construídas 39 salas inclusive com vapt-vupt." 

"Aumentar o número de Postos de combustíveis e melhorar a prestação de serviços dos já 
existentes." 

"Somos moradores e possuímos propriedade rural na região" 

Uruaçu 

"Sempre sonhei em ter uma empresa sólida por isso investi em casas de aluguel. Em função do 
crescimento de Uruaçu, com o passar dos anos, percebi oportunidade de vender as casas e comprar 
um terreno grande. Durante algumas viagens que realizei despertei para a necessidade de construir 
hotéis de alto padrão em Uruaçu. Usei a área já adquirida, consegui um recurso do FCO e resolvi 
construir o hotel." 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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4.5 Acontecimentos que impactaram as atividades econômicas do 

município 

 

 Foi perguntado as empresas tradicionais, quais foram os acontecimentos dos 

últimos três anos que impactaram as atividades econômicas dos municípios e o que 

estas empresas fizeram frente aos acontecimentos que impactaram o municípios.  

Seguem as respostas. 

 

Anápolis 

"A chegada do Segundo do Sexto Comando Aéreo" 

"A instalação de algumas indústrias que alavancaram a economia." 

"A vinda das indústrias para Anápolis. Estamos com 30 empresas esperando para se instalar no 
DAIA." 

"Boa administração municipal." 

"Com a vinda da Hyundai para Anápolis, a  mão de obra qualificada da cidade diminuiu. A  indústria 
absorveu tudo." 

"Houve um reflexo positivo na sociedade como um todo com a eleição do Prefeito." 

Aparecida de Goiânia 

"Criação de quatro Pólos empresariais: Pólo Empresarial Goiás; Distrito Industrial do Município de 
Aparecida (DIMAG); Parque Industrial Vice Presidente José Alencar e Pólo de Reciclagem." 

"Incentivos fiscais, cessão de terrenos pela prefeitura."  

"Instalação de grandes empresas nos Pólos empresariais" 

"Localização estratégica de Aparecida de Goiânia no centro do país, próximo à BR 153, Porto Seco 
e Ferrovia Norte Sul" 

Jaraguá 

"A construção da Ferrovia Norte Sul, movimentou muito a cidade, aumentou as vendas. Mas agora 
as obras estão paradas, tudo voltou ao normal." (4 respostas) 
"Não houve impacto positivo em Jaraguá nos últimos anos. Pelo contrário, em 2010 e 2011 houve 
uma retração do crescimento das confecções em função do controle às falsificações. A prisão dos 
empresários que fabricam roupas falsas feriu a imagem da cidade." (4 resposta) 
"A Feira dos fabricantes de roupas, aumentou as vendas das empresas. Estamos construindo mais 
dois galpões para instalar mais duas feiras." (2 respostas) 
"A vinda da empresa Santana têxtil aumentou muito o movimento das confecções, foi ótimo para 
Jaraguá, mas deixando a cidade  por falta de apoio de Poder Público. Isso irá trazer um grande 
impacto negativo para a cidade." (2 respostas) 
"A ação da Polícia Federal em Jaraguá no combate à pirataria quebrou muitas empresas. 
Desmoralizou a cidade, e não somente as empresas acusadas, mas todos.  Vou escrever um livro 
sobre “O poder destrutivo da imprensa”. A promotora Juliana, uma das coordenadoras da ação está 
sendo processada e correndo o risco de ser exonerada, acusam, mas são corruptos. Vivemos o 
estado totalitário de deveres. Não temos direito a nada como empresários." 
"A construção do shopping na BR 153 foi positiva, mas não trouxe o resultado esperado para os 
empresários de confecção." 
"A construção da FNS não trouxe impacto positivo para os hotéis. A Valec alugou casas para 
hospedar os trabalhadores."  
"A Feira Expo Fashion Jaraguá foi ruim em 2011 e perdeu força, estamos tentando recuperar esta 
perda." 
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"A Pave Santo Engenharia, aumentou o movimento de pessoas na cidade."  

"Ações por parte da Prefeitura, na disponibilidade de casas e loteamentos, isso trouxe mais gente 
na cidade." 

"As mercearias tornaram pequenos supermercados." 

"Aumentou o número de confecções, as vendas aumentaram no comércio em geral." 

"Falta de conhecimento, comunicação entre os empresários e governantes. Os empresários são 
vistos como bandidos. O  governo só quer cobrar e não dá condições para melhorias. Foram 
cobradas multas de mais ou menos 200 confecções da cidade." 

"Festas tradicionais (pecuária e cavalhadas) movimentam a cidade."  

"Foi a criação do Ceteng - Centro Tecnológico onde estão instalados o SENAI e SEBRAE".   

"Há uma cobrança de impostos exagerada do governo, muita pressão em cima dos empresários do 
setor de confecções."  
"Muitos trabalhadores da FNS, ficaram na cidade. Jaraguá possui uma economia perene e estável, 
cresce de acordo com o crescimento do ramo de confecções." 

"O aumento das empresas de confecções." 

"O fechamento da indústria de fécula por falta de apoio do poder público municipal gerou 
desemprego de mais de 100 pessoas." 

"O Projeto da Passarela da Moda vai ser muito bom para as indústrias de Confecção."  

"Os únicos impactos positivos que acontecem em Jaraguá são os eventos, como por exemplo: 
carnaval, pecuária, campeonato de parapente." 
"Quando houve a ação de prisão dos empresários, esta ação reduziu 40% da receita da cidade. O 
Delegado Edmundo que coordenou a ação da prisão, está condenado no caso Cachoeira. Hoje não 
tem ninguém preso, mas Jaraguá ficou com a imagem de roupas falsas que agrediu a moral, o 
orgulho dos empresários e das famílias de Jaraguá."  
"Será construído um hotel na Rodovia BR 153 e será instalado um restaurante ao lado dos galpões 
das feiras dos fabricantes de roupas." 
"Sobre a ferrovia temos pouca informação para a população e empresários. Não temos 
informações concretas. Os impactos positivos foram somente na época da construção. A obra 
acabou e o sonho virou realidade, esperarmos muita coisa e estamos enganando a nós mesmos." 
"Surgimento de muitos empregos com as empreiteiras da FNS, a vinda de pessoas de fora 
ocasionou o aumento das vendas no comércio em geral,"  
"Valorização imobiliária da cidade (aluguéis e compras de terrenos), em função da expectativa da 
Ferrovia."  

Porangatu 

"Com a instalação da Bionasa, houve expansão da agricultura de soja, milho e sorgo com destaque 
para soja." (2 respostas) 
"Durante a construção da Ferrovia Norte Sul aumentou o movimento para o comércio." (2 
respostas) 
"A instalação da Bionasa foi bom para o município, mas o impacto não foi grande. Não vejo muito 
crescimento, eles não compram do comércio local."  

"Aumento de lojas e investimentos no comércio." 

"Com a instalação da Bionasa no Município, houve uma grande demanda de pessoas vindo de fora 
e se hospedando na cidade, com isso aumentou bastante o consumo de alimentos nos 
restaurantes, e a taxa de ocupação nos hotéis aumentaram consideravelmente." 

"Doze cidade dependem da estrutura de Porangatu (empresas, bancos e instituições)." 

"Maior poder aquisitivo do brasileiro impactou Jaraguá." 

"No geral teve desenvolvimento." 

"O desenvolvimento da agropecuária." 

Santa Isabel 

"Durante as obras de construção da Ferrovia aumentou a geração de empregos e as vendas no 
comércio. As obras acabaram e a cidade voltou ao normal." 
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Uruaçu 

"As mineradoras Maracá em Alto Horizonte e Anglo América  em Pilar de Goiás geraram emprego 
e renda para a região e trouxe muito movimento de pessoas para Uruaçu e implantação da Etapa 
de Minério em Barro Alto." (5 respostas) 
"Aquecimento do mercado imobiliário, demanda de aluguéis e movimentação da construção civil." 
(3 respostas) 
"A expectativa de funcionamento da Ferrovia Norte Sul com a instalação do Porto Seco." (2 
respostas)  

"Abertura de lojas de material de construção." 

"Ampliação da cerâmica de tijolos" 

"Aumento de lojas de móveis." 

"Construção da Ferrovia Norte Sul, aumentou empregos que conseqüentemente aumentaram as 
vendas." 

"Descoberta do Potencial Turístico com o Lago Serra da Mesa." 

"Instalação de faculdades. Uruaçu está se tornando o centro universitário da região." 

"Instalação da industria náutica" 

"Instalação do Instituto Tecnológico do Curso de Engenharia." 

"Instalação de concessionárias" 

"O carnaval de Uruaçu." 

"O turismo do Lago Serra da Mesa." 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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• Adaptações promovidas pelas empresas tradicionais frente 

aos acontecimentos que impactam a cidade 

Anápolis 

"A empresa está planejando investir no aumento da produção devido a demanda da construção 
civil. Temos que atender essa demanda que é fantástica. Além disso, pretendemos modernizar 
mais nossos equipamentos." 

"Não adaptamos nada. Temos dificuldade de ampliar devido o terreno não ser plano. O que 
pretendemos é substituir o maquinário." 

"Pretendemos ampliar a linha de mármore sintético." 

Aparecida de Goiânia 

"Mudança da sede da empresa para o Pólo empresarial, em função do crescimento da empresa 
e da oportunidade de cessão do terreno." (2 respostas) 

"A empresa está crescendo, estamos abrindo nova filial." 

"O Brasil está dificultando a importação de produtos da China. Em função disso, decidi comprar 
a máquina que produz os principais produtos que necessito (não tecidos), assim terei várias 
outras oportunidades de crescimento e não fico dependente da liberação da importação." 

Goiânia 

"As adaptações aconteceram em função do crescimento natural da empresa e não em função 
de outras mudanças. " 

Jaraguá 

"Aumentamos o espaço do restaurante, melhoramos a aparência física, a fachada, colocamos ar 
condicionado e vamos ter que crescer mais para atender a demanda."  

"Crescemos muito, mas a Ferrovia Norte Sul não impactou em nada na minha empresa. Cresci 
pelo meu trabalho. Investimos em software, na parte de gestão, treinamento para serralheiros 
para montar portões eletrônicos e na compra de produtos de segurança." 
"Jaraguá sofreu muito com a ação de combate à pirataria, a cidade está em fase de retração. 
Diante disto tivemos que desenvolver ações para atrair o público passante pela BR. O público 
de confecções representa apenas 10% da demanda do nosso hotel. Investimos em outdoors na 
rodovia. Pretendemos expandir nossa empresa, mas não em Jaraguá, existe projeto para abrir 
uma unidade em Goiânia." 
"Mudamos o ponto da  loja. A mudança não foi em função da Ferrovia ou outros investimentos. 
Existe a intenção de abrir três novas lojas em outras cidades,  uma delas em São Francisco, em 
Jaraguá não tem demanda para crescer." 

"Pretendemos abrir mais um galpão para a feira dos fabricantes de moda." 

"Recentemente trocamos o maquinário antigo pelo maquinário eletrônico. Nenhuma mudança 
aconteceu em função da Ferrovia ou de outros investimentos, foi uma necessidade da nossa 
empresa. Sempre estamos investindo, mas não tem nenhum projeto específico por agora." 

"Tive que expandir, investir em mídia, contratar mais funcionários. Desenvolvemos o  site da 
imobiliária e adquirimos um sistema para administração dos imóveis. Além disso, 
desenvolvemos parcerias com novos corretores, aumentamos os loteamentos. Se a usina e a 
ferrovia se concretizarem mesmo, isso vai impulsionar mais ainda o crescimento imobiliário. 
Estamos abrindo nova estrutura para auxiliar a estrutura atual." 

"Tivemos que aumentar a produção, durante a construção da ferrovia o público do comercio 
aumentou." 
"Vamos aumentar a área do supermercado de 1.200 para 1.800 m²." 

Porangatu 
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"Com a vinda da Bionasa e das obras da ferrovia, já tivemos que ampliar em 500 metros nossa 
área de serviços. Adquirimos mais 1.200 metros de área. Outro ponto que melhoramos foi a 
qualificação da nossa mão de obra. Com a vinda do Sebrae para Porangatu todos fizeram 
cursos. Após a implantação da Onasa e o aumento da agricultura de soja, pretendemos crescer 
mais." 
"Em função da Ferrovia e das oportunidades da região será instalado aqui, a Onasa, empresa 
esmagadora de grãos do mesmo grupo nosso da Bionasa." 

"Não pretendemos ampliar mais, a estrutura que temos no supermercado já atende a demanda 
atual e futura." 

"O curtume faz parte de um grande grupo que atende todas as demandas atuais. Não 
pretendemos fazer novos investimentos agora."  

Santa Isabel 

"Pretendo aumentar o supermercado em 100 m²." 

Uruaçu 

"Aumentamos a produção de tijolos, instalamos uma loja de material de construção na mesma 
área da cerâmica. Geramos 10 empregos. Pretendemos aumentar a produção de tijolos em 
50%, gerar mais 10 empregos diretos, e comprar um forno Hoffman." 

"Aumentamos o estoque de carros, instalamos a Localiza, investimos em instalação, 
aumentamos a mão de obra. Estamos planejando montar a Hyundai." 
"Expandimos a área física do supermercado em 550 m², aumentamos o mix de produtos e o 
tamanho do estoque. Nos próximos anos prevemos o aumento de mais 300m² na estrutura 
física." 
"Os investimentos que fizemos na indústria de rações e sais minerais independem dos 
investimentos da ferrovia e demais investimentos realizados recentemente na cidade. Em junho 
vamos mudar para uma sede própria, com capacidade cinco vezes maior." 
"Por enquanto, influenciou pouco, foi apenas um pequeno aumento nas vendas de bicicletas 
para trabalhadores da ferrovia. Recentemente, ampliamos a indústria para produção de aros de 
bicicletas, mas o crescimento não está relacionado com a Ferrovia ou outros investimentos na 
cidade." 
"Tivemos que adequar para atender a demanda. Houve um aumento de 1.200% da nossa 
demanda. A empresa está atendendo 99% as mineradoras. Pretendemos ampliar a construção 
e adquirir novas máquinas e equipamentos." 

"Tivemos que melhorar a distribuição dos materiais de construção, agilizar a entrega. 
Compramos mais um caminhão, pá-carregadeira, melhoramos o visual da loja e da fachada. 
Contratamos 22 novos funcionários e adquirimos uma sede própria para madeireira. Pretendo 
ainda melhorar a praça de atendimento." 

Investimos em equipamentos tecnológicos para prognóstico em motores eletrônicos, 
aumentamos a mão de obra e estrutura física. Atividade em Terraplanagem. Investimos em 
máquinas pesadas para locação na construção da Ferrovia Norte Sul, e continuamos locando 
para empresas diversas em outros estados. 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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4.6 Impactos dos novos investimentos para o Município e MPE/EI 

na percepção das Lideranças Locais 

Anápolis 

"A Ferrovia Norte Sul, é tão importante como foi a chegada da primeira ferrovia em 1935. No 
segmento das MPE,  o que mais cresceu foi a área de serviço." 

"A instalação da HUNDAY deu inicio do Pólo Industrial automotivo. Estamos querendo expandir 
como Pólo Aeronáutico. A Plataforma Logística não sai do papel. Estamos angustiado com a 
demora da Ferrovia Norte Sul. Ela virá acompanhada com um transbordo de 100 milhões de reais." 

"Aumento da Construção Civil e valorização imobiliária." 

"Geração de mais empregos e arrecadação de impostos." 

Aparecida de Goiânia 

"A instalação das grandes empresas no município, cria oportunidades para terceirização de 
serviços para as empresas menores." 

"Arrecadação dos impostos, criação de empregos, as empresas do Pólo apoiam a Prefeitura na 
manutenção da infraestrutura da cidade (asfalto, limpeza e segurança)." 

"As MPE/EI são beneficiadas indiretamente com a vida dos grandes investimentos." 
"Geração de empregos e tributos. Conseqüentemente está trazendo desenvolvimento para o 
município."  

Goiânia 
"Quando uma grande indústria se instala no Município, ela vai gerar produtos e esse produtos 
serão exportados gerando lucros e empregos. Essas indústrias dependem das  pequenas 
empresas fornecedoras de insumos e mão de obra. O impacto de crescimento é recíproco para 
todos os segmentos." 

Jaraguá 

"Mais facilidade no transporte, geração de emprego." 

"Não teve grandes investimentos, mas existe a previsão de instalação de uma usina de Álcool. 
Ainda é uma incerteza, mas a expectativa é boa. Não sabemos na verdade como será." 
"São vários acontecimentos: aumentou a renda per capita da população. Até 2013 Jaraguá vai 
estar coberta até 80% com a rede de esgoto. As MPE estão procurando se qualificar para atender 
essa demanda que está crescendo.Vão surgir oportunidades para os prestadores de serviços em 
todos os segmentos. As facções estão se formalizando." 

Porangatu 

"Até o final de 2012 inicia as obras para instalação da Onasa – esmagadora de grãos – produz óleo 
para biodiesel, farelo de soja - ela irá gerar emprego e renda para a cidade." 

"Com a doação de 33 áreas para empresas, a expectativa é aumentar as vendas em todos os 
setores, aumentar serviços e melhorar a qualidade da saúde." 

"Com a instalação do Distrito Industrial está previsto a instalação de várias empresas: 1- Empresa 
de recapagem de pneus de caminhões de grande porte -Tropical Pneus, 2 - Beneficiamento de 
mármore, 3 - Produção de sal mineral, e 4 - ampliação da industria de ferragens.” 

"Existe a previsão da reforma e ampliação do aeroporto, se concretizar trará investimento de novos 
empresários e geração de emprego e renda." 
"Existe a previsão de grandes investimentos para o Município, são eles: Plena Frigorífico / Ferrovia 
Norte Sul / Onasa / Mineiro Ouro e cobre (expectativa de vir a Anglo América, não é oficial), Trade 
internacional para financiar a produção de grãos (empresa de São Paulo) e possibilidade de 
implantação da UFG. A concretização deles irá fomentar o comércio, aumentar a competitividade 
da região, melhorar a qualidade de vida dos moradores, gerar emprego, renda, aumento de 
serviços." 
"Os produtores de soja, granjas e a fábrica de rações traz aumento de renda e mais pessoas para 
a cidade." 
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"Temos a expectativa da construção do Porto Seco da FNS aqui em Porangatu." 

Santa Isabel 

"A partir da construção da Ferrovia Norte Sul o município ficou mais conhecido." 

Uruaçu 
"A construção do Lago Serra da Mesa trouxe crescimento da rede hoteleira e impulsionou o 
turismo." 
"A Ferrovia Norte Sul irá facilitar o transporte de grãos, ferro do Maranhão e possibilitar a 
interligação com outros estados e até com outros países (Paraguai e Venezuela)." 
"A instalação da usina de álcool trouxe crescimento para as micro e pequenas empresas de 
alimentação, confecção e pequenas mercearias. Aumentou muito a demanda para construção civil 
e para a mão de obra especializada." 
"A instalação das empresas maiores acontece de forma mais organizada. Elas estão mais 
preocupadas com a qualificação da mão de obra, oferece segurança e benefícios à população 
(salário e plano de saúde)." 
"A vinda de novas empresas desperta a concorrência positiva. Os concorrentes sentem a 
necessidade de melhorar para não perder espaço. O novo traz melhorias em todos os segmentos." 

"Crescimento do comércio, geração de emprego para a população que antes era mantida pelo 
funcionalismo Público Estadual, e Municipal." 

"Existe a previsão de duplicação da rodovia, isso trará um grande impacto para o turismo no lago e 
crescimento do setor hoteleiro, movimento da cidade, crescimento do turismo, melhoria das 
empresas, estímulo e melhoria da estrutura física da cidade."  

"Os novos investimentos proporcionam a geração de empregos." 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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4.7 Relatos da Valec  

 

O Sebrae Goiás o Senhor  Mateus Soares de Araujo, Engenheiro da Valec. 

Seguem os principais relatos da entrevistada. 

 

Percepção  geral da VALEC sobre a ferrovia Norte e Sul 

"Vamos desafogar a rodovia Belém - Brasília em 380 carretas/dia no tráfego.O frete ficará 50% 
mais barato. O que vai render de ICMS diretamente do fator produtivo e  poderá ser investido na 
saúde, educação. A indústria será beneficiada sem dúvida. O nosso vagão vai transportar 100 
toneladas cada. Nosso comboio terá de 40 a 120 vagões, multiplicados por 100 toneladas. 
Sobre as MPE os grandes são os que alimentam os pequenos. O reflexo do crescimento do 
agronegócio, comercio e serviço vão crescer em função das grandes". 

 

Impactos Positivos 

• “As despesas com frete ficarão 50% mais barato.”  

• “Benefícios para as indústrias de Goiás. Nosso vagão vai transportar 100 

Toneladas. por vagão cada.”  

• “Comercio e Serviço vai crescer em função das grandes empresas.”. 

• “Crescimento das micro e pequenas empresas. Os grandes são os que 

alimentam os pequenos.” 

• “Grande do crescimento do Agronegócio do Estado.” 

• “Maior arrecadação de ICMS proveniente do fator produtivo. Este recurso poderá 

ser investido na saúde, educação.” 

• “Nosso comboio terá de 40 a 120 vagões multiplicados por 100 toneladas cada.” 

• “Vamos desafogar a rodovia Belém - Brasília em 380 carretas/dia no tráfego.” 

 

Impactos Negativos 

Segundo o entrevistado, os impactos aqui relacionados referem-se aos efeitos 

esperados devido ao planejamento incorreto ou subdimensionado do projeto 

executivo do empreendimento na fase de anteprojeto. 
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 São eles:  

• Início ou aceleração de erosões: O desmatamento e limpeza em largura 

excessiva na faixa de domínio na fase de estudo do projeto de Engenharia, 

provoca a excessiva exposição do solo, acarretando o escoamento superficial, 

transporte de partículas, erosão por queda d’água.  

• Assoreamento: Alteração no perfil do talvegue - a exposição do solo em 

decorrência do desmatamento necessário para estudos do empreendimento gera 

um deslocamento de partículas devido ao impacto das gotas de chuva, 

ocasionando a incorreta deposição de material particulado em áreas críticas do 

projeto.  

• Interrupção ou desvio do fluxo natural dos recursos hídricos: Durante o 

processo de construção de Obras de Arte Especial - OAE e similar, os cursos 

d’água são prejudicados pelo assoreamento e solapamentos nas margens, 

tornando-as irregulares e afetando a estabilidade do talude, alterando o traçado 

dos cursos d’água.  

• Alteração da qualidade de águas superficiais e subterrâneas: O despejo, 

voluntário ou involuntário de graxas, óleos, lixo, material particulado e outros, 

durante a fase de construção dos dispositivos da ferrovia podem contaminar as 

águas superficiais e subterrâneas. 

• Poluição do ar por material particulado: A formação de nuvens de poeira 

formadas pela passagem de máquinas sobre o solo seco, britagem e perfuração, 

assim como a formação de nuvens de gases provenientes da queima de 

combustíveis, explosivos e outros, promovem a poluição do ar nas áreas de 

influência do empreendimento.  

• Aumento de ruídos e vibrações: O aumento do tráfego na fase de implantação 

do projeto provocará o aumento das vibrações e ruídos, que além de provocar a 

migração de certos animais locais, provocam, também, a desestabilização de 

algumas porções de rocha e/ou solo, podendo gerar deslizamentos e/ou quedas 

de material em locais sensíveis. As vibrações e ruídos excessivos em áreas 

habitadas provocam um incômodo ao bem estar da população local e pode gerar, 

também, rachaduras em paredes e movimentação indesejada de objetos.  
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• Degradação de áreas exploradas (jazidas, caixas de empréstimos, 

canteiros, bota-fora): A utilização de jazidas, caixa de empréstimos e bota-foras 

como depósito de lixo e materiais inservíveis, assim como o abandono de 

material potencialmente poluidor nessas áreas, promovem a degradação 

ambiental das mesmas. A extração excessiva de material, assim como o 

esgotamento prematuro dos recursos explorados, forçando a abertura de nova, 

são fatores de degradação presentes em áreas exploradas.  

• Acidentes decorrentes do transporte e manuseio de explosivos: A incorreta 

utilização de explosivos, aliado aos riscos inerentes ao estoque, transporte 

instalação e detonação dos mesmos, pode provocar acidentes aos operadores, 

transportadores e transeuntes, direta ou indiretamente ligados a utilização desses 

explosivos.  

 

• Pontos de paradas (plataformas) 

De acordo com o engenheiro da Valec, entrevistado nesta pesquisa, os 

pontos de parada em Goiás serão Anápolis e Santa Isabel.   

 

Adicionalmente,  o Senhor Mateus afirmou que existe um “projeto para o 

futuro que de 200 a 200 quilômetros haverá um Pátio Multimodal – (carga e 

descarga). Talvez seja instalados Empórios Comerciais de grande escala, ou seja, 

Plataformas de cada empresa que utilizarão como Ponto de abastecimento no Porto 

Multimodal.” 

 

Quando perguntado sobre quais seriam as oportunidades de negócios para 

MPE/EI em função da Ferrovia, o engenheiro afirmou “Os únicos empreendimentos 

exigidos para os pontos de parada do trem são: lanchonetes, restaurantes e postos 

de saúde”.   

 

Ele afirmou ainda, que “É imprescindível a presença do Sebrae com o 

trabalho de pesquisa de mercado, orientando quem vai montar empresas nessas 

áreas por onde a Ferrovia vai passar.” 

 



 

 63 

Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

4.8  Percepções das lideranças entrevistadas e Valec sobre como o 

Sebrae pode colaborar com o desenvolvimento do município e 

região 

Colaboração do Sebrae para o desenvolvimento do município e região 

"Realizar cursos para qualificar a mão de obra da cidade." (6 respostas) 

"Organizar as empresas que já existem, através da orientação para gestão." (4 respostas) 

"Desenvolver estudos de viabilidade para abertura de novas empresas." (2 respostas) 

"É imprescindível a presença do Sebrae com o trabalho de pesquisa de mercado, orientando os 
empreendedores que pretendem montar o próprio negócio." (2 respostas) 

"Estimular a formalização das empresas e empreendedores individuais." (2 respostas) 

"O Sebrae poderia trabalhar com a união das empresas montando, núcleos e associações." (2 
respostas) 
"A cidade deve muito ao Sebrae. Os grandes empresários da cidade fizeram cursos do Sebrae 
(Sebrae Ideal e Empretec)."  
"A ponta de lança do Empreendedor é feito pela ACIEG. O empreendedor através do Sebrae vai 
formalizar sua empresa  receber suporte para sobreviver no mercado." 

"Apoiar as incubadora de empresas de Aparecida de Goiânia." 
"Capacitar os atendentes dos hotéis e similares, área de saúde e funcionalismo público em 
atendimento ao cliente." 

"Facilitar o acesso ao crédito e promover consultorias empresariais." 

"Fortalecer as feiras da cidade." 

"O Sebrae irá ajudar com a abertura da agência aqui em Aparecida de Goiânia. Irá capacitar o 
empreendedor e estimular o empreendedorismo." 

"Promover cursos na área de alimentação." 

"Promover cursos para qualificar os empresários." 

"Promover missão técnica para visitar outras regiões que tiveram a implantação de ferrovias."  
"Rever a questão do APL de confecções e criar um selo de identificação das confecções de 
Jaraguá." 

"Trazer técnicos para dar cursos e palestras para orientar o empresariado local para a mudança." 

O Sebrae poderia promover novamente o curso Sebrae Ideal. Todos que fizeram o curso comigo, 
hoje estão muito bem.Os cursos não devem ser muito longos. Do sistema "S" os cursos do Sebrae 
são os que tem mais qualidade." 

 

 

 

  

Fonte: Sebrae Goiás, Pesquisa Qualitativa – maio/2012  
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4.9 Observações adicionais 

 

Empresas tradicionais 
"A cidade aumentou e melhorou a infraestrutura para receber o grande número de empresas e 
compradores em geral." 
"A cidade deveria ser menos dependente da indústria têxtil que está enfraquecida. O centro de 
distribuição da Santana Têxtil, está fechando por falta de incentivo do Poder Público. Falta 
incentivo do Poder Público para atrair novos investimentos. A renda per capta diminuiu muito." 
"A necessidade de nossa empresa, seria atendida com a vinda do Gás Natural. Com certeza 
reduziria os custos consideravelmente." 
"Aproveitar mais o atrativo da Serra de Jaraguá na exploração de  outras atividades no decorrer do 
ano." 
"Em Jaraguá deveria diversificar as indústrias de confecções e trazer outras indústrias. Jaraguá 
comporta uma empresa de reciclagem de lixo." 
"Falta muito incentivo para as empresas em geral, o Governo somente dá incentivo para as 
indústrias.  
"Jaraguá sempre dependeu de outras cidades, nunca vieram os benefícios primeiro para Jaraguá. 
Ex.: A agência do Sebrae sempre depende de Goianésia." 

"Necessitamos de mão de obra especializadas com cursos específicos." 
"O Conselho de Turismo, elaborou um projeto para atrair recursos mas o Prefeito não apoiou 
porque, na opinião dele, os recursos deveriam ser geridos por uma Associação e não pela 
Prefeitura." 
"O nosso comércio é bem suprido." 

"Os cursos do Sebrae deveriam ser mais longos,cursos rápidos não resolvem."  
"O Sebrae precisa ser mais próximo das empresas. A via de acesso deveria ser mais fácil. O 
empresário não tem conhecimento do apoio que o Sebrae pode lhe proporcionar. O Sebrae 
deveria ir até as empresas."  
"Os atendentes (vendedores) da cidade de Porangatu, não estão capacitados para atender a 
Bionasa ou seja, não conhecem as características e os benefícios  dos produtos que ela consome. 
Deste modo, a empresa compra de outros centros (São Paulo, Goiânia etc.)." 

Lideranças 

"Devemos nos preocupar em educar a população em: finanças, política e trânsito."                     

"Está previsto a abertura de mais um posto de gasolina. Mais oportunidade de emprego." 

"Existem três Pólos empresariais em Aparecida de Goiânia: Pólo Empresarial Goiás; Distrito 
Industrial do Município de Aparecida de Goiânia- DIMAG; Parque Industrial Vice Presidente José 
Alencar e o Pólo de Reciclagem. Cada Pólo possui uma Associação Comercial independente." 

"Melhorar o apoio para área rural." 

"Previsão de criação do parque industrial."  
"Tem previsão da construção de um Aeroporto Executivo e de manutenção de aeronaves em 
Aparecida de Goiânia."  
"Temos esperança que o Aeroporto  de Porangatu seja construído até 2013 e que a duplicação da 
BR 153  com extensão de 15 km, iniciando no 1º trevo  indo até a Bionasa seja também concluída. 
Estes projetos já foram aprovados, agora dependem do Governo Federal." 
"Uruaçu está sempre aberto para receber empresa." 

Novos investimentos 

"Utilizamos muito o oxigênio em nossos serviços e os nossos fornecedores não estão suprindo o 
necessário." 
"A Sebrae deveria ajudar os empresários na capacitação da mão de obra. O que não for da sua 
missão, ele poderia  ser o interlocutor junto à outras instituições que atendam as necessidades das 
empresas."  
"Conscientização dos empresários para melhorar a prestação de serviços." 
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"Curso de informática especializada." 

"Curso para operador de máquinas pesadas." 

"Em Porangatu já comporta uma distribuidora de combustível." 
"Estamos necessitando de um investidor, para impulsionar o crescimento da indústria (SKA), 
atualmente vendemos para 10 Estados (GO, DF, MA, PA, BA, PE, MG, MT, SP, MS TO)."  

"Goiás está automatizando." 
"Gostaria que o Sebrae divulgasse as oportunidades de Negócios para as empresas 
entrevistadas." 
"Grande problema para encontrar mão de obra especializada e prestadores de serviço formais.O 
Sebrae deveria estimular a formalização dos prestadores de serviço." 
"Melhorias na infraestrutura da cidade de Uruaçu  para atender melhor o turismo, como a melhora 
do lago Serra da Mesa e divulgação  do turismo." 

"Necessitamos que produza mais entretelas e acessórios para camisaria." 

"O Sebrae e Senai tem que identificar a vocação da cidade e capacitar a mão de obra."  
"O Sebrae poderia criar um projeto de apoio aos apicultores da região. Deveria também 
desenvolver uma campanha para estimular o consumo de mel como alimento. Outra questão é o 
valor da contrapartida das ações promovidas pelo Sebrae que é muito alta, deveria ser mais 
acessível para o micro produtor. O valor de R$1.000,00 para um apicultor é muito caro, muitos não 
participam por falta de condições financeiras." 
"Pretendemos receber os resultados da pesquisa." (2 respostas) 
"Pretendo ser informado sobre a Feira do Empreendedor e quero receber as informações da 
pesquisa."  
"Qualificação de mão de obra local." 

"Realizar curso Atendimento ao cliente na cidade." 

"Realizar curso de Atendimento para os vendedores do shopping" 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É importante destacar que esta pesquisa foi realizara para uso interno do Sebrae. 

Nem todas as informações constantes neste relatório podem ser divulgadas em 

grande escala, pois contém dados confidenciais, identificação de nomes e outras 

informações sigilosas.  

A pesquisa foi realizada utilizando metodologia qualitativa através de entrevistas 

individuais aplicadas junto a empresários e lideranças locais nos municípios de 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Jaraguá, Santa Isabel, Porangatu e 

Uruaçu, aqui denominado “Eixo de Desenvolvimento da Ferrovia Norte Sul”. O 

relatório aqui apresentado não pretende esgotar as possibilidades de análises das 

oportunidades de negócios em cada município, mas sim, transcrever  as 

necessidades/oportunidades conforme relatos dos entrevistados. 

Através dos depoimentos dos empresários e entidades entrevistadas nesta 

pesquisa, pode-se listar 157 oportunidades de negócio para  micro e pequenas 

empresas e empreendedores individuais. As oportunidades mais citadas foram: 

empresa de qualificação e capacitação de mão de obra; serviços de eletricista 

industrial; serviços de frete; restaurante; serviços de manutenção de máquinas e 

equipamentos industriais; oficina mecânica; meios de hospedagem; confecção de 

roupas; serviços de encanação; empreendimentos na área da saúde, entre outros.  

Porém, percebe-se que algumas das oportunidades de negócios citadas estão 

embasadas nas necessidades individuais específicas das empresas entrevistadas e 

outras foram identificadas em função do desenvolvimento do município e 

investimentos previstos para os próximos anos. 

Os entrevistados indicaram oportunidades de negócios que só podem ser 

atendidas por médias e grandes empresas ou poder publico, como por exemplo: 

aeroporto executivo, bibliotecas, frigorífico, indústria de cimento, Shopping Center, 

concessionária de caminhões, dentre outras. Algumas das oportunidades citadas 

pelos entrevistados durante a pesquisa são consideradas inviáveis como, por 

exemplo: confecções em Jaraguá e Goiânia, exploração do granito em Uruaçu (de 
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acordo com o Prefeito foi feito um estudo que identificou que o granito de Uruaçu 

não tem qualidade suficiente para exploração), dentre outras, porém todas foram 

listadas para que o Sebrae possa conhecer a visão dos entrevistados sobre o 

assunto. 

Pelos motivos apontados acima, reforça-se a necessidade de análise da 

viabilidade econômica da oportunidade antes de se estabelecer qualquer um dos 

empreendimentos aqui listados.  

Foi possível identificar também através da pesquisa que as empresas que tem 

previsão de realizar grandes investimentos nos municípios, em sua maioria, não dão 

prioridade para MPE/EI em suas aquisições. Normalmente é feita cotação de preços 

e a decisão de compra leva em consideração o menor preço. Foi muito comum ouvir 

relatos de que “comprar em São Paulo, mesmo com o frete, é bem mais barato do 

que comprar na própria cidade ou Estado”. Alguns empresários declararam que as 

compras locais só acontecem em casos de uma necessidade urgente. 

Antes de investir nas oportunidades de negócios identificadas nesta pesquisa é 

necessário fazer uma análise de custos e de viabilidade econômica  para identificar 

se é possível oferecer preços competitivos em relação aos grandes centros 

produtores dentro e fora do país. 

Durante a pesquisa, ficou evidente a falta de informações dos empresários e 

lideranças dos diversos municípios pesquisados em relação à Ferrovia Norte Sul.  

Em alguns casos existe uma grande expectativa, até mesmo superestimada, e por 

outro lado, existe também incertezas, desconfianças e até mesmo descaso em 

relação à instalação e o funcionamento da Ferrovia. Como pode ser observado nos 

relatos aqui transcritos. 

No site da Valec (www.valec.gob.br, acesso realizado no dia 11/06/2012) não foi 

possível identificar informações sobre os pontos de parada do trem e produtos que 

poderão ser transportados através da Ferrovia Norte Sul.  

A informação fornecida pelo engenheiro civil da Valec, entrevistado nesta 

pesquisa, em relação aos pontos de paradas do trem não coincidem com as 
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informações constantes no mapa fornecido pela empresa (em anexo). Desta forma, 

não foi possível obter informações oficiais e objetivas em relação aos benefícios que 

a ferrovia poderá trazer para os municípios e empreendedores das cidades situadas 

em suas imediações.  

Sugere-se convidar todos os empresários e lideranças entrevistados para a 

Feira do Empreendedor. 

As empresas MPN Propaganda e Marketing e Sapiência Consultoria, através de 

seus consultores Laura Resende e Paulenrique Neiva, se colocam a disposição para 

quaisquer esclarecimentos em relação ao trabalho executado, quanto à 

confiabilidade das informações, interpretação dos dados ou necessidade de maiores 

informações e mais detalhamento dos dados coletados.
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6. Anexos 

6.1. Mapa da Ferrovia Norte Sul (fornecido pela Valec) 
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6.2.  Roteiros das Entrevistas 
 
 
 
 
 
Identificação da Empresa/Entrevistado 
 

Empresa  

Endereço  

Município  

Telefones e email  

Ramo de atividade  

Porte da Empresa  

Nome do entrevistado  

Função do entrevistado  

 
P1. Por qual motivo(s) sua empresa está se instalando (ou ampliando investimento) neste município? 

______________________________________________________________________________  

 
P2. Qual será o volume aproximado do investimento (montante em R$)? ______________ 

     P2.1 Em quanto tempo este investimento será alocado? ________________________ 

     P2.2 Quantos empregos diretos serão gerados? _____________________ 

P3. A empresa possui fornecedores locais atualmente?   

 
P3.1. Qual tipo de produto/serviço/ insumos utiliza? Será necessário expandir?  
 

N.  Produtos/serviços/ insumos Nome do fornecedor Será necessário expandir? Se sim, 
anotar nova demanda. 

1      
2      
...      

 
P4. Em virtude da implantação/expansão de sua empresa, existe algum novo produtos/serviços que sua 
empresa necessita e que poderia ser suprida por MPE e EI da Região próxima ao município?                
    Sim (aplicar P4.1)            Não 
 

P4.1. Quais são os produtos e serviços que a empresa do Sr.(a) necessita e que poderia ser suprida por MPE 
e EI da Região próxima ao município? 

N.  Produtos/serviços Tamanho da demanda 
(quantidade/mês) 

Quando irá 
necessitar?  

1       
2       
...       

 

  

Pesquisa – Oportunidades de Negócios 
(Empresas – novos investimentos) 
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P5. Na sua percepção, quais são os impactos da Ferrovia Norte Sul para:  

Sua empresa: _______________________________________________________________________________ 

Seu setor: __________________________________________________________________________________ 

Município: __________________________________________________________________________________ 

Goiás: _____________________________________________________________________________________ 

 

P6 A partir da construção da Ferrovia Norte-Sul, quais oportunidades de negócio poderão surgir para MPE e 
EIs na região? 
 

N.  Oportunidades de negócios Classificação 
(Ind.,Com., Serv.) Observações 

1       
2       
...       
 
P7. Além dos pontos já levantados, o Sr.(a) gostaria de comentar mais algum comentário a respeito de 
necessidades de fornecedores para sua empresa? 
______________________________________________________________________________________________ 
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Identificação da Empresa/Entrevistado 
 

Empresa  

Endereço  

Município  

Telefones e email  

Ramo de atividade  

Porte da Empresa  

Nome do entrevistado  

Função do entrevistado  
 
P1. Em sua opinião, quais foram os acontecimentos dos últimos 3 anos que impactaram nas atividades 
econômicas do município? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

P2. Frente à estas mudanças, você teve de promover alguma adaptação em seu empreendimento?  
______________________________________________________________________________________________ 
 

P3. Você pensa em realizar algum tipo de investimento nos próximos 3 anos?  

P3.1 Se sim, qual(is) ? ___________________________________________________________________ 

 P3.2 Qual será o volume aproximado do investimento (montante em R$)? ______________ 

  P3.3 Quantos empregos diretos serão gerados? _____________________ 

P4. A empresa possui fornecedores locais atualmente?  Sim (aplicar P3.1)            Não 

P4.1. Qual tipo de produto/serviço/ insumos utiliza? Será necessário expandir?  

N.  Produtos/serviços/ insumos Nome do fornecedor Será necessário expandir? Se sim, 
anotar nova demanda. 

1      
2     

 
...      

 
P5. Existe algum novo produtos/serviços que sua empresa necessita e que poderia ser suprida por MPE e EI 
da Região próxima ao município?        Sim (aplicar P5.1)            Não 
 
P5.1. Quais são os produtos e serviços que a empresa do Sr.(a) necessita e que poderia ser suprida por MPE 
e EI da Região próxima ao município? 

N.  Produtos/serviços Tamanho da demanda 
(quantidade/mês) 

Quando irá 
necessitar?  

1       

2       

...       

  

  

Pesquisa – Oportunidades de Negócios 
(Empresas – tradicionais, já existentes) 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

P6. Na sua percepção, quais são os impactos da Ferrovia Norte Sul para:  

Sua empresa: _______________________________________________________________________________ 

Município: __________________________________________________________________________________ 
 
P7 A partir da construção da Ferrovia Norte-Sul, quais oportunidades de negócio poderão surgir para MPE e 
EIs na região? 

N.  Oportunidades de negócios Classificação 
(Ind.,Com., Serv.) Observações 

1       
2       
...       
 

P8. Além dos pontos lá levantados, o Sr.(a) gostaria de comentar mais algum comentário a respeito de 

necessidades de fornecedores para sua empresa? 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

 
 
 
 
Identificação da Liderança/Entrevistado 

Instituição  

Endereço  

Município  

Telefones e email  

Ramo de atividade  

Nome  do entrevistado  

Função do entrevistado  
 

P1. Estão previstos alguns investimentos novos/expansão de empresas no município, como por exemplo: 
(citar alguns dos investimentos). Na sua percepção, quais são os impactos destes investimentos para: 

Município?____________________________________________________________________________________ 

MPE/EI da cidade e região: ______________________________________________________________________ 
 

P2. E com relação à Ferrovia Norte-Sul, na sua percepção, quais são os impactos positivos e negativos para: 

 Positivos Negativos 

Município (citar cada um dos 
municípios envolvidos):  

  

MPE/EI dos municípios/ 
Região da FNS  

  

 

P3. Quais são as oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas e Empreendedores individuais 
que serão criadas no município e região em virtude destes novos investimentos/ expansão de investimentos 
e a instalação da Ferrovia Norte-Sul?  

N.  Oportunidades de negócios Classificação 
(Ind.,Com., Serv.) Observações 

1       
2       
...       
 

P4. Tendo em vista a criação de novos investimentos/ expansão de investimentos e a instalação da Ferrovia 
Norte-Sul. Como o Sr.(a) considera que o Sebrae pode colaborar com o desenvolvimento do município e 
região considerando sua missão que é apoiar as micro e pequenas empresas e empreendedores individuais? 
_______________________________________________________________________________________________ 

P5. Além dos pontos que discutimos nesta pesquisa, tem mais alguma observação que o Sr.(a) gostaria de 

registrar nesta pesquisa? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Pesquisa – Oportunidades de Negócios 
(Lideranças Locais) 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

 

 

 

 

Identificação da Empresa/Entrevistado 

Empresa  

Endereço  

Município  

Telefones e email  

Nome  do entrevistado  

Função do entrevistado  
 

P1. Na percepção do Sr.(a), quais são os impactos positivos e negativos da Ferrovia Norte Sul para:  

 Positivos Negativos 

Goiás 

 

 

 

 

Município (citar 
cada um dos 
municípios 
envolvidos):  

 

 

 

MPE/EI dos 
municípios/ Região 
da FNS  

 

 

 

 

P2. Foi feito algum estudo de impacto da FNS? Se sim, poderia disponibilizá-lo? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

N.  Locais de parada Cidades Observações 

1       

2       

...       

 

P4. O que a FNS tem planejado para as plataformas (pontos de parada)? Que tipos de empreendimentos 
deverão ser instalados nas plataformas (pontos de parada)?  
________________________________________________________________________________________________ 

 
P5. Quais são as oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas e Empreendedores individuais  
que a FNS poderá gerar? 

N.  Oportunidades de negócios Classificação 
(Ind.,Com., Serv.) Observações 

1       
2       
...       
 

Pesquisa – Oportunidades de Negócios 
(Ferrovia Norte Sul - Valec) 
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Pesquisa Qualitativa – Oportunidades de 
Negócios no Eixo da Ferrovia Norte Sul 

 

P6. Tendo em vista a instalação da Ferrovia Norte Sul. Como o Sr.(a) considera que o Sebrae pode colaborar 
com o desenvolvimento do município e região considerando sua missão que é apoiar as micro e pequenas 
empresas e empreendedores individuais?  
____________________________________________________________________________________________ 

P7. Além dos pontos que discutimos nesta pesquisa, tem mais alguma observação que o Sr.(a) gostaria de 
registrar nesta pesquisa?  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


