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Os colaboradores do Sebrae no 
DF atuaram incansavelmente, 

reafirmando a missão estratégica 
da instituição, de incrementar 

habilidades e competências de 
pequenos empreendedores

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no DF
Luís Afonso Bermúdez

É preciso modificar o 
pensamento, sonhar 

grande e, claro, acompanhar 
e aplicar transformações para 
tornarmos o Distrito Federal 
um local mais desenvolvido e 
ainda mais promissor. Foi com 
esse mote que a Diretoria e os 
colaboradores do Sebrae no 
DF atuaram incansavelmente 
durante o mês de novembro, 
reafirmando a missão estratégica 
da instituição, de incrementar 
habilidades e competências de 
pequenos empreendedores por 
meio de atividades promovidas 
estrategicamente, sempre visando 
a oferecer um conteúdo rico e 
diferenciado.

Apoiamos a realização do 
maior evento de fomento ao 
ecossistema empreendedor 

no mundo, a Semana Global 
do Empreendedorismo (SGE), 
momento em que transmitimos 
não apenas conhecimento, mas 
inspirações e a certeza de que é 
possível mudar o mundo por meio 
do empreendedorismo. Facilitamos 
o acesso a empréstimos e 
possibilitamos a garantia de 
crescimento a centenas de 
empreendedores multissetoriais, 
na Semana Nacional de Crédito.

Despertamos a mentalidade e 
o comportamento empreendedor 
em crianças e adolescentes 
brasilienses, em feiras de 
empreendedorismo, simpósios de 
educação e também no Concurso 
Jovem Escritor. Simultaneamente, 
internalizamos o Programa de 
Integridade Corporativa do 
Sebrae no DF, um conjunto de 

procedimentos internos que 
irá detectar, evitar e sanar 
irregularidades praticadas contra 
a administração da instituição. 
Também apoiamos a realização 
de festivais gastronômicos que 
promoveram o segmento de 
alimentação e ainda capacitamos 
gerentes e coordenadores de 
nossos setores.

Por fim, conhecemos os 
membros da nova Diretoria do 
Sebrae no DF, que, a partir de janeiro 
de 2019, coordenarão o trabalho 
de uma instituição reconhecida 
por sua importância social. E cujo 
principal objetivo é o apoio às 
micro e pequenas empresas locais 
e o bem-estar socioeconômico do 
Distrito Federal.
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Fotografia: Tripé Imagem

SEMANA GLOBAL FORTALECE O 
EMPREENDEDORISMO NO DF

Maior evento de fomento ao 
ecossistema empreendedor 

no mundo, a Semana Global 
do Empreendedorismo (SGE) 
capacitou e ofereceu oportunidades 
a empreendedores em mais de 160 
países, durante o mês de novembro. 
Com o tema “Empreendedorismo 
Jovem: a hora é agora”, a realização 
ofereceu oportunidades e inspirou o 
público, por meio de painéis e palestras, 
a desenvolver iniciativas de sucesso.

No Brasil, a iniciativa foi liderada pelo 
Sebrae e promoveu cerca de cinco mil 
eventos, sendo mais de 200 no Distrito 
Federal. “Podemos mudar o cenário 
do Brasil, a sociedade e as pessoas 
por meio do empreendedorismo. Os 
jovens carregam características de 

transformação e o nosso propósito 
é educá-los para que tenham uma 
profissão e não só um emprego. E, 
desse modo, viabilizar uma verdadeira 
transformação social no país”, salientou 
a diretora Técnica do Sebrae, Heloisa 
Menezes, durante a cerimônia de 
abertura da Semana.

O superintendente do Sebrae no 
DF, Rodrigo Sá, reforçou a ideia do 
empreendedorismo como instrumento 
fundamental para o progresso do 
DF. Segundo ele, “a SGE é um 
grande movimento capaz de gerar 
desenvolvimento econômico e social, 
além de transformar realidades. E 
sua realização contribui de maneira 
positiva com o ambiente de negócios 
brasiliense”, concluiu.
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SEMANA NACIONAL DE CRÉDITO FORTALECE 
PEQUENOS EMPREENDEDORES NO DF

Pequenos empreendedores de 
todo o Brasil aproveitaram 

bastante a realização da Semana 
Nacional de Crédito. A iniciativa foi 
organizada pelo Sebrae e forneceu, 
de forma gratuita, orientações sobre 
acesso ao crédito, renegociação 
de dívidas bancárias e diversas 
capacitações. No Distrito Federal, 
a Semana contou com atividades 
ao longo de todo o mês e ainda 
ofereceu consultorias gratuitas sobre 
gestão de crédito nas agências de 
atendimento do Sebrae.

Uma série de palestras e oficinas 
nas agências de atendimento do 
Sebrae localizadas na 515 Norte, 
SIA, Gama e Taguatinga deu início 

à longa programação da iniciativa. 
Foram abordados assuntos como 
fluxo de caixa, precificação, 
capital de giro, entre outros temas 
importantes para a sustentabilidade 
financeira dos pequenos negócios 
brasilienses.

“Os empreendedores encontram 
dificuldades financeiras no momento 
em que vão abrir uma empresa, 
quando optam por ampliar a estrutura 
ou inovar em algum aspecto. Ter 
acesso a um empréstimo facilitado 
e bem orientado é uma alternativa 
saudável para que eles consigam 
amadurecer e materializar  melhorias 
dentro de seus empreendimentos”, 
observa o superintendente do 

Sebrae no DF, Rodrigo Sá.
O Sebrae também promoveu 

dois seminários de crédito em 
parceria com grandes instituições 
financeiras do país. Os encontros 
aconteceram respectivamente no 
Sebrae do SIA e no Sebraelab do 
Parque Tecnológico de Brasília 
(BioTIC). Lá, representantes 
bancários apresentaram suas 
linhas de financiamento e, em 
seguida, se reuniram com cada 
empreendedor interessado para 
conhecer a realidade e discutir a 
situação de seus estabelecimentos.

FIQUE POR DENTRO
AT

E
N

D
IM

E
N

TO
P

E
R

S
O

N
A

LI
Z

A
D

O



7PARCEIROS
EM FOCO

Com o propósito de construir um futuro 
mais promissor para a Capital Federal, o 

Sebrae no DF está empenhado em despertar a 
mentalidade e o comportamento empreendedor 
em crianças e adolescentes brasilienses. Por 
isso, entre os meses de outubro e novembro, a 
instituição promoveu e apoiou ações de fomento 
que apresentaram educação e empreendedorismo 
como vetores de transformação.

Junto ao Sindicato de Indústrias Gráficas 
do Distrito Federal (Sindigraf/DF), a instituição 
apoiou o Concurso Jovem Escritor, pelo quarto ano 
consecutivo. A iniciativa reconheceu e premiou 
as melhores redações escritas pelos alunos no 
simulado do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), organizado em agosto pelo governo local. 
Na ocasião, o Sebrae promoveu uma palestra de 
incentivo ao empreendedorismo e à inovação.

Na Semana Global do Empreendedorismo 
(SGE), educadores e estudantes das Regiões 
Administrativas (RAs) do Distrito Federal 

participaram de painéis e palestras sobre 
empreendedorismo, inovação, educação e 
conheceram os benefícios e impactos da educação 
empreendedora no cotidiano de professores e 
estudantes brasileiros.  “Precisamos enxergar 
essa nova geração de maneira diferente. Os 
jovens de hoje veem o empreendedorismo como 
um propósito de vida e não apenas como uma 
necessidade. Eles querem transformar o mundo 
em um lugar melhor”, observa Flávia Firme, gerente 
de Desenvolvimento e Pesquisa do Sebrae no DF.

O Sebrae também promoveu duas feiras do 
programa Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP), iniciativa que permite que os alunos 
aprendam, em sala de aula, a elaborar um plano 
de negócios, fazer pesquisa de mercado, gestão 
financeira, confeccionar produtos para venda, 
além de técnicas de atendimento ao cliente. Na 
concretização do programa, as turmas tiveram 
a missão de criar suas próprias empresas e, 
de uma forma divertida, comercializaram seus 

Fotografia: Tripé Imagem

SEBRAE ESTIMULA EMPREENDEDORISMO EM JOVENS 
ESTUDANTES BRASILIENSES

produtos/serviços, como itens de artesanato 
e presentes, doces, temperos e também 
desenvolveram ações de empreendedorismo 
social.

O Colégio VIP, em Taguatinga Norte, 
participou da iniciativa pelo segundo ano 
e reuniu mais de 310 alunos do Ensino 
Fundamental, que colocaram em prática 
os conhecimentos assimilados em sala de 
aula. Já em um salão de festas em Vicente 
Pires, as quatro unidades do Colégio Vitória 
Régia reuniram cerca de 1,2 mil estudantes 
do 1º ao 9º ano, além da presença de pais, 
professores e de moradores da região.
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FIQUE POR DENTRO

O combate à corrupção se 
tornou prioridade ainda maior 

para empresas e instituições públicas 
brasileiras desde a promulgação 
do Decreto nº 8.420/15, que 
regulamentou a Lei Anticorrupção 
no Brasil. Simultaneamente, o Sebrae 
no Distrito Federal implementou o 
Programa de Integridade Corporativa. 

A iniciativa apresenta 11 pilares 
e um conjunto de procedimentos 
internos com o objetivo de detectar, 
evitar e sanar irregularidades 
administrativas dentro da instituição.

Para transmitir esse conhecimento 
e facilitar a internalização da iniciativa, 
uma empresa contratada utilizou a 
técnica de gamificação, de forma 
a aumentar o engajamento dos 
colaboradores, da Diretoria e das 

gerências do Sebrae no DF.
O superintendente Rodrigo Sá 

salientou a importância de incentivar 
a integridade profissional e também 
assegurou que o programa está 
transcendendo o ambiente de 
trabalho e gerando frutos nos lares 
do colaboradores da instituição. 
“Incorporar a cultura ética à nossa 
rotina transformou a atmosfera de 
trabalho. O Sebrae está mais leve; 
o colaborador está mais cheio 
de confiança para exercer seus 
afazeres diários e isso também está 
influenciando nas relações familiares 
de cada um. E isso representa um 
grande resultado”, comentou Sá.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE É IMPLEMENTADO 
NA ESTRUTURA DO SEBRAE NO DF
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O Sebrae está mais 
leve; o colaborador 

está mais cheio 
de confiança para 

exercer seus afazeres 
diários

Rodrigo Sá
Diretor Superintendente
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Aqueles que não dispensam 
uma boa culinária e ainda 

gostam de conhecer ambientes 
descontraídos e irreverentes no DF 
puderam aproveitar a realização de 
vários festivais gastronômicos durante 
o mês de novembro. Bar em Bar, 
Sabor Suíno e Sabores do Cerrado 
foram iniciativas apoiadas pelo Sebrae 
no Distrito Federal e que promoveram 
o segmento de alimentação e ainda 
valorizaram o trabalho dos pequenos 
produtores locais.

Tanto o Bar em Bar como o 
Sabor Suíno foram realizados 
pela Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel/

DF), pelo Sindicato dos Hotéis, 
Bares e Restaurantes (Sindhobar/
DF) e a Associação dos Criadores 
de Suínos do DF (DFSuin). Entre 
os dias 15 de novembro e 2 de 
dezembro, as iniciativas reuniram 
27 estabelecimentos que ofereceram 
petiscos exclusivos pelo valor máximo 
de R$ 30. A cada prato vendido, R$ 
1 foi destinado para uma instituição 
social, selecionada por votação nas 
redes sociais da Abrasel/DF.

Já entre os dias 14 e 29 de 
novembro, o Festival Sabores 
do Cerrado reuniu cerca de 30 
estabelecimentos entre panificadoras, 
confeitarias e minimercados, que 

tiveram de desenvolver receitas 
utilizando itens característicos do 
cerrado, como gueroba, pequi e 
baru. Antes do início do festival, os 
empreendedores participaram de 
cursos de produção e consultorias 
com o propósito de aumentar sua 
competitividade e lucratividade. 

A iniciativa foi idealizada pelo 
Instituto de Desenvolvimento das 
Empresas de Alimentação (Ideal), 
em parceria com o Sebrae no DF 
e o Sindicato das Indústrias de 
Alimentação de Brasília (SIAB) e 
contou com o apoio de diversas 
empresas atuantes no ramo alimentício 
brasiliense.

FESTIVAIS PROPORCIONAM BOAS EXPERIÊNCIAS 
GASTRONÔMICAS AOS BRASILIENSES
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O ARQUITETO QUE SE REINVENTOU NO 
EMPREENDEDORISMO

As frustações e a exaustão 
geradas no ambiente corporativo 
foram determinantes para João Pedro 
Bordalo procurar uma nova fonte de 
renda. Em abril do ano 2000, ao passar 
pela 108 Sul, o arquiteto percebeu 
a oportunidade de abrir o próprio 
negócio ao avistar o anúncio de 
venda de uma pequena panificadora. 
Dias depois, João comprou o espaço 
de aproximadamente 70 metros 
quadrados e alterou o nome do local 
para Panificadora Vitória. “Estava 
cansado da rotina que mantinha. 
Precisava mudar a minha história 
de vida”, lembra.

O início foi similar ao de outros 
empreendedores. Com uma 
equipe de trabalho compacta – 
cinco colaboradores – e nenhum 
conhecimento sobre gestão e 
produção, Bordalo logo sentiu 
dificuldades e foi à procura de apoio 
no Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), em Taguatinga, 
onde concluiu o curso técnico de 
panificação e começou a entender 
melhor o segmento em que atuava.

Contudo, as dificuldades em 
gestão ficaram expostas a partir de 
2002 e exigiram uma ação rápida 
por parte do empreendedor. Bordalo 
procurou então o Sebrae e realizou 
o Curso Propan, que tinha o objetivo 
de desenvolver o segmento de 
panificação e confeitaria em todo 
país. “A metodologia foi importante 
para mim naquele momento. O curso 
ampliou meus horizontes e eu comecei 
a dar atenção para a gestão do meu 
negócio”, conta.

Imediatamente, todo conteúdo 
assimilado no curso foi colocado em 
prática e apresentou resultados. A 
marca abriu outra unidade na QI 15 
do Lago Sul, e recentemente, em 
dezembro de 2016, também começou 
a funcionar na área de desembarque 
do Aeroporto Internacional de Brasília.

Junto ao Sebrae Bordalo 
desenvolveu projetos de embalagens 
para os produtos que comercializa, 
aprimorou técnicas de atendimento ao 
cliente e reduziu a alta rotatividade de 
colaboradores. “O Sebrae faz parte das 
minhas conquistas. Não olhava com a 

devida atenção para a administração 
do meu empreendimento e eles 
me proporcionaram soluções que 
sanaram as minhas carências”,revela.

A fabricação artesanal de pães 
é a proposta do empreendedor 
para conquistar e fidelizar novos 
clientes. Durante o mês de novembro 
a marca participou do Festival 
Sabores do Cerrado, iniciativa 
apoiada pelo Sebrae no DF, que 
aproximou a população brasiliense 
de panificadoras, confeitarias e 
minimercados atuantes na Capital 
Federal. 

Hoje, a Panificadora Vitória possui 
132 colaboradores nas três unidades 
em funcionamento. O empreendedor 
não pensa em expandir a marca e se 
diz realizado com o empreendimento. 
“Faço o que gosto e pretendo cuidar 
do que já conquistei, sem dar um 
passo maior que a perna. Mas, no 
futuro, pode ser que eu mude de 
opinião”, finaliza.

Contato: (61) 98447.9110
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HISTÓRIAS EMPREENDEDORAS

O Sebrae faz parte das 
minhas conquistas. Eles me 
proporcionaram soluções 
que sanaram as minhas 

carências

João Pedro Bordalo, 
empresário

Fotografia: Tripé Imagem
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NOTAS

O Brasil ganhou 14 posições e agora ocupa o 
109º lugar no ranking Doing Business, que 

avalia a influência da legislação e da burocracia no 
cenário empresarial de 190 países. O documento, 
elaborado anualmente pelo Banco Mundial, destaca 
a iniciativa brasileira de manter e criar plataformas 
online para simplificar o registro e o licenciamento 
de novas empresas, como a Rede Nacional 
para Simplificação do Registro e Legalização 
de Empresas e Negócios (Redesim) e o Sistema 

SEBRAE DEFINE NOVOS INTEGRANTES DA DIRETORIA 

RANKING REVELA AVANÇOS NO AMBIENTE BRASILEIRO DE NEGÓCIOS

Fotografia: Tripé Imagem

de Registro e Licenciamento de Empresas, que 
evitam o deslocamento de empreendedores a 
diferentes órgãos licenciadores, o que diminui 
o tempo de atendimento e, consequentemente, 
o período para o registro de um novo negócio.

Foram analisados aspectos como o número 
de dias gastos na abertura de empresas, no 
pagamento de impostos, obtenção de alvarás 
de construção, obtenção de crédito e execução 
de contratos. 

O Sebrae no DF terá 
nova gestão a partir de 

janeiro. Jamal Jorge Bittar será 
o novo presidente do Conselho 
Deliberativo da instituição. Ele 
sucederá Luís Afonso Bermúdez, 
que ficou no cargo por quatro 
anos.

A decisão foi tomada no dia 
21 de novembro, em reunião 
extraordinária realizada no 

Sebrae do SIA, que também 
definiu os novos integrantes da 
Diretoria Executiva e o quadro de 
conselheiros fiscais da entidade. 
Valdir Oliveira voltará a ocupar 
o cargo de superintendente. 
Rose Rainha e Rodrigo Sá, 
respectivamente, serão os novos 
diretores de Administração e 
Finanças e Técnico do Sebrae 
no DF.

COLABORADORES CONSTROEM “NOVO JEITO SEBRAE DE SER”

No mês de junho, o Sebrae no DF promoveu 
o workshop “Protagonistas da Mudança”, 

iniciativa que utilizou a metodologia Lego 
Serious Play para estreitar as relações entre os 
colaboradores. De acordo com o método, os 
deuses do Olimpo – Apolo, Zeus, Dionísio e Atena 
– representam determinadas características que 
podem ser agregadas ao modo de agir e pensar.
Já em novembro, a Gerência de Talentos (GET) 
e a Assessoria de Comunicação (Ascom) 
desenvolveram uma ação de endomarketing 

com o intuito de fortalecer as culturas positivas 
e diminuir a incidência das culturas negativas. A 
cada dois dias são compartilhadas características 
de um deus e, posteriormente, é encaminhado 
um paper toy, para que todo colaborador monte a 
figura correspondente às características enviadas.
Ao final da iniciativa, cada participante terá 
recebido todos os deuses da metodologia e 
mais um a ser construído pelos colaboradores 
da casa. A proposta é de construir um novo deus 
de acordo com o “Novo jeito Sebrae de Ser”.
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O atendimento prestado ao cliente é o cartão de visita da empresa. Por 
isso, atender com excelência deve ser prioridade do negócio. A Gestão 
de Atendimento ao Cliente propicia à empresa um acompanhamento 
seguro e consistente da relação da empresa com seus consumidores, 
agregando valor às vendas e alcançando resultados positivos. 

ESTRUTURE UMA EQUIPE DE SUCESSO: IDefina o perfil dos profissionais de 
atendimento, das habilidades técnicas e de relacionamento requeridas. Defina as 
boas práticas de trabalho e manuais de conduta para capacitá-los a desenvolver 
todo seu potencial.

ESTEJA PRÓXIMA DA EQUIPE: Monitore e motive sua equipe por meio de 
reuniões periódicas para comemorar a evolução, ações de melhoria sobre o que 
necessita de atenção e definição dos próximos objetivos, de maneira a manter a 
excelência no atendimento.

OUÇA COM ATENÇÃO: Ouça o cliente com atenção para oferecer a melhor solução. 
Investigue suas reais necessidades e compreenda as expectativas para surpreender 
sempre. Além disso, conheça seu cliente. É necessário saber quem ele é e o que 
valoriza e espera de seus produtos e serviços.

SURPREENDA SEMPRE: Inove nas práticas de atendimento. Mantenha um 
atendimento com padrão de excelência em todos os departamentos envolvidos com 
o cliente. Outra forma de surpreender é dominar os benefícios do que você vende. 
Conhecer tudo sobre os produtos e serviços fortalece a argumentação com o cliente e 
transmite confiança, aumentando as chances de venda. 

MONITORE A SATISFAÇÃO E FIDELIZE SEUS CLIENTES: Mantenha um 
banco de dados com informações relevantes sobre seus clientes. Promova 
ações que sejam valorizadas por eles, tornando-os compradores fiéis. Que 
tal implantar uma rotina pós-venda, de forma que sua empresa não perca 
clientes para os concorrentes? 

Dicas
ESPECIALISTA

de

1

2

4

3

5

ATENDIMENTO AO CLIENTE



14 PARCEIROS
EM FOCO



15PARCEIROS
EM FOCO

EMPREENDEDORA

Ano: 2016
Autor: Gustavo Cerbasi
Autor de 15 publicações que já venderam cerca de dois milhões de exemplares, 
Gustavo Cerbasi reúne nesta obra pontos essenciais para compreender o 
funcionamento das finanças, quando se deseja abrir o próprio negócio. O autor 
também mostra a importância de dar atenção redobrada para a montagem de 
um bom plano de negócios. Por meio de uma leitura simples e objetiva, você 
terá acesso aos principais conceitos da área. 

Ano: 2015
DireÇÃO: Khoa Le
O filme conta a história de Walt Disney desde a infância, mostrando que ele 
sempre foi dono de uma mente muito criativa e que via as coisas do mundo 
com um olhar diferente dos outros. O filme mostra que seu pai e outros 
familiares pensavam que seu interesse por desenhos era uma besteira e 
que ele não devia perder tempo com isso. Mas mesmo com as broncas, 
Walt não conseguia conter a criatividade dentro de si e continuava com 
seus rabiscos. Ele cresceu e surgiu a vontade de ter seu próprio estúdio 
para colocar as ideias em prática.

Ano: 2015
Autora: Liana Melo
Responsáveis por fazer a cabeça de milhares de mulheres, Zica Assis e Leila 
Velez apresentam toda a sua experiência no livro Beleza Natural. Donas do 
salão de nome homônimo, as cariocas viram uma fórmula de empreender nas 
fórmulas caseiras que desenvolviam para cuidar dos próprios cabelos. O caso 
é descrito por Liana Melo, autora do livro que destaca o sucesso instantâneo 
e a potência empreendedora que se desenvolveu, resultado claro da ideia 
inovadora de trazer um sistema exclusivo para tratamento de cachos como 
forma de reaver a autoestima das mulheres.

EMPREENDEDORES INTELIGENTES ENRIQUECEM MAIS: 
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PARA QUEM JÁ TEM OU QUER 
COMEÇAR O PRÓPRIO NEGÓCIO

FILME - WALT ANTES DO MICKEY

BELEZA NATURAL: A HISTÓRIA DA REDE DE CABELEIREIROS 
QUE LEVANTOU A AUTOESTIMA DAS BRASILEIRAS

* Envie sua sugestão de leitura ou filme para: christiane@df.sebrae.com.br
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SEBRAE
RESPONDE

QUER SABER COMO VENDER MAIS DURANTE AS FESTAS 
DE FINAL DE ANO? A GENTE TE ENSINA COMO! 

ARY FERREIRA JÚNIOR
Gerente de Atendimento 
Personalizado do Sebrae no 
Distrito Federal

Mantenha contato com eles, seja por telefone ou e-mail, e convide-
os para fazer uma visita, mostrando o que empresa está preparando 
para o Natal. Além, é claro, de deixar a sua loja com um clima natalino. 
Invista na decoração do ambiente com irreverência e criatividade. 

Como manter uma relação amigável com os clientes?

Para vender mais no Natal, você precisa atender bem seu cliente e ouvir o 
que ele deseja comprar. Além disso, receba-o com muita atenção e, sempre 
que possível, mostre o mix de produtos da loja. É mais fácil você aumentar o 
ticket médio de uma venda do que atender a vários clientes ao mesmo tempo.

Como atender melhor em épocas festivas?
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FALE COM O SEBRAE POR CHAT OU E-MAIL: 
https://meuatendimento.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/login

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 570 0800

Ouse um pouco mais nas estratégias de vendas. Um exemplo: se você trabalha 
em uma loja de brinquedos, ofereça atrações para as crianças para que pais e 
mães tenham mais tempo para escolher os produtos com tempo e paciência.

Claro! Aproveite a época do Natal para fazer promoções, principalmente 
os “combos” (compre um produto e ganhe outro, por exemplo). 
Também ofereça kits prontos, já com embalagem para presente.

Devo realizar promoções no final de ano?

Preciso de dicas para atrair mais pessoas para minha loja. O que fazer?

Como preparar minha equipe de vendas?

A equipe comercial precisa estar alinhada com a estratégia da loja e com a meta de 
vendas, tanto individual como de grupo. Incentivar funcionários com bônus ao final de 
alcance das metas é uma ótima chance de motivar sua equipe e alavancar suas vendas!

Uma das melhores formas de vender mais no Natal é disponibilizar formas 
de pagamentos com maior número de parcelas. Utilizando o exemplo acima, 
para aumentar o gatilho mental do seu cliente, diga-lhe algo como: “e você 
ainda pode pagar em seis vezes sem juros”. Compreender os gatilhos mentais 

O parcelamento atrai mais clientes?
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e consultorias. 
Participe!

CONSULTE A 
PROGRAMAÇÃO
DE DEZEMBRO.
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SEBRAELAB
Parque de exposição Agropecuária do Torto

(entre a Granja do Torto e o Parque Nacional de Brasília)
Horário: das 8h30 às 17h30 


