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AGENDA DE CAPACITAÇÃO

Data              Horário              Consultor (a)                 

                               Não se aplica Diagnostico Setorial                                           

23/ago                    8h30/11h30                  Michelle Oficina             

08/set                      8h30/11h30                  Alice Oficina                   

14/set                      8h/11h                          Vinícius Oficina                                                                                                                                  

29/set                      8h/17h                          Carol                                

14/out                     8h/11h                           Carol 

27/out                     8h/17h                           Vinícius 

04/nov                    8h/11h                           Vinícius                        

 Atividade

Avaliação da saúde da empresa

Como Elaborar preço de venda 

Gestão de Mídias Socias 

Oficina Como ser MEI na prática (Direitos, 

Obrigações e Emissão de Nota fiscal)

Atendimento Individual de 1h00 

Orientação Sebrae para sua empresa

Oficina Como ser MEI na prática 

(Direitos, Obrigações e emissão de Nota fiscal)

Atendimento Individual de 1h00 

Orientação Sebrae para sua empresa

Oficina Como ser MEI na prática (Direitos, 

Obrigações e emissão de Nota fiscal)
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DIAGNÓSTICO SETORIAL 
AVALIAÇÃO DA SAÚDE DA EMPRESA

Ferramenta disponibilizada pelo Sebrae para avaliar a saúde da empresa,

sua realização, podendo ser assistida por um atendente da Sala Mineira

ou na modalidade autônoma, fornecer as informações técnicas, permitindo

que o empresário conheça ainda mais o seu negócio e reflita sobre:

resultados financeiros, tomada de decisão mais eficiente, identificação

do grau de maturidade da empresa e seus pontos forte, se fracos, análise

do desempenho da empresa, entre outros. Leia mais sobre o tema no

artigo "Qual a importância do diagnóstico setorial para a sua empresa?"

Link para realização do Diagnóstico:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69zhcG9p3FOSUtmKc8xT7yi0-_0Ginkn_c-RgoABEjCk0AA/viewform
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COMO ELABORAR PREÇO DE VENDA 

23 DE AGOSTO  -  8h30 às 11h30

Oficina que pretende ajudar o empreendedor analisar fatores 
como: demanda;concorrência e custos para formação de 
preço de venda.Para isso,ela abordará:

•Formas de precificação mais usuais

•Análise de apuração de resultados

•Análise dos principais indicadores com foco em custos,
preços e desempenho.

OFICINA 
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GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS 

8 DE SETEMBRO - 8H30 ÀS 11H30

Oficina pratica para trabalhar conceitos e ferramentas do 
contexto atual em mídias sociais, tendências, definição
de mídias sociais e persona.

•Com quem eu falo?

•Interação e relacionamento.

•Conteúdo influenciadores.

OFICINA 
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COMO SER MEI NA PRÁTICA 
14 DE SETEMBRO - 8h às 11h

14 DE OUTUBRO - 8h às 11h

4 DE NOVEMBRO - 8h às 11h

OFICINA 

Um especialista do Sebrae irá passar informações valiosas sobre 

formalização como MEI, benefícios, deveres e orientações, práticas 

sobre o preenchimento dos formulários, emissão de Nota fiscal, relatórios

e declarações exigidas.

Conteúdo para quem já se formalizou como MEI e para quem deseja se formalizar!
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OFICINA 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL POR EMPRESA 
29 DE SETEMBRO - 8H ÀS 17H

27 DE OUTUBRO - 8H ÀS 17H

Atendimento de 1 hora, realizado por quem realmente entende do 

assunto. Um especialista do Sebrae, através de uma agenda personalizada

e gratuita irá ajudar na identificação de desafios da sua empresa, indicar 

soluções e conteúdos importantes para a gestão do seu negócio.

Agende seu horário com um dos atendentes da Sala Mineira:

08h      11h      15h

09h      13h      16h

10h      14h
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LAYOUT DE LOJA 

• Você precisa organizar seu espaço físico para 
proporcionar atração, conforto e facilidade em todo o 
processo de compra do seu cliente?

• Gostaria de melhorar a exposição dos seus produtos 
para estimular a venda adiciona e a compra por 
impulso?

• Quer inspirar seu cliente a entrar, permanecer na sua 
loja e comprar?
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CONSULTORIA COM ATENDIMENTO
PRESENCIAL E ENCONTROS ON LINE 

Você irá receber orientações sobre boas práticas de 
varejo, sere inventar com baixo custo, trazer 
modernidade ao seu espaço físico, deixá-lo mais 
atraente, seguro e melhorar a exposição dos seus 
produtos.

Se o seu espaço de venda é de até 100m², este 
atendimento é a medida certa para sua empresa!
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ACELERA DIGITAL

E aí, as pessoas encontram sua empresa?

• Você precisa ampliar sua base de clientes e criar 
relacionamento?

• Gostaria de aumentar as vendas e melhorar sua 
comunicação com o mercado? 

• Precisando de ajuda para ter acesso a dados, métricas 
e gerar audiência para seu negócio? 
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CONSULTORIA PARA AMPLIAR SUA 
PRESENÇA DIGITAL NOS PRINCIPAIS CANAIS 

• Criação de conteúdo e gestão de redes sociais

• Google meu negócio

• WhatsApp Business

• Vendas no online/offline 

• Funil de venda 

Atendimento individual para sua empresa + orientações 
em grupo!
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DESENVOLVIMENTO DE ARTES 
PARA MÍDIAS AS DIGITAIS

• Você precisa consolidar o posicionamento da sua 
marca na internet? Suas artes nas rede socias não tem 
causado impacto? 

• Com o Sebraetec, investindo pouco, você contrata um 
design profissional para produzir até 10 artes para 
postagens em suas redes sociais.

• Venha conferir o poder do design para gerar valor 
e relacionamento com seu público!  
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ATÉ 10 ARTES, SEM PUBLICAÇÃO

Entregas:

Arquivos originais da criação escolhida, em vetor 
editável ou PPT para facilitar a edição, fontes e imagem
(jpg, pdfou png) e arquivo editável que pode servir de 
base para outras postagens e assim você vai 
multiplicando e tornando a rede social ativa.

Há, você deverá fornecer a Logo em vetor, texto e
imagens que gostaria de inserir no material. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE 

EM CONTATO COM A SALA MINEIRA

DE DIVINÓPOLIS  (37) 3229 8126
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