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empresária da Só Pureza, 
durante comemoração do Dia 
Nacional da MPE 
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o Sebrae mostrou, por meio de 
ações sólidas, como se constrói 
um caminho otimista, focado no 

desenvolvimento

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no DF
Luís Afonso Bermúdez

Neste mês, a atenção do 
público esteve estritamente 

voltada para a decisão do futuro 
político-econômico do País. À 
procura de dias melhores e de 
uma nação mais promissora, cada 
cidadão depositou nas urnas um 
voto de esperança em deputados, 
senadores, governadores e 
também em um novo presidente. 
Apesar disso, o Sebrae no Distrito 
Federal manteve-se focado em 
cumprir sua missão institucional 
e continuou a estimular os micro 
e pequenos empreendedores, 
na expectativa de transformar o 
ambiente social e econômico da 
nossa região.

No Dia Nacional da Micro e 
Pequena Empresa, voltamos 

a reconhecer a importância 
desse segmento e celebramos 
a descentralização de nossas 
atividades, com o primeiro 
aniversário da Agência de 
Atendimento Sebrae em 
Taguatinga. Incentivamos a 
qualificação profissional e o 
aperfeiçoamento dos processos 
de planejamento e gestão de 
importantes setores das cadeias 
produtivas do DF, com a realização 
de seminários, encontros de 
inovação e networking.

Fomos pioneiros e estreitamos 
relações com pequenos 
empreendedores e potenciais 
empresários, ao inaugurar a primeira 
Sala Ambiental do Empreendedor, 
espaço diferenciado que irá 

atender a demandas ligadas ao 
meio ambiente. Também abrimos 
as portas de nossas instalações 
a empreendedores, estudantes 
e demais interessados em 
amadurecer ideias e propostas de 
negócios.

Outubro foi um mês de trabalho 
árduo e intenso. Enquanto muito 
se discutiu sobre o futuro do 
Distrito Federal e do País, o 
Sebrae mostrou, por meio de 
ações sólidas, como se constrói 
um caminho otimista, focado no 
desenvolvimento. Para nós, o 
apoio à micro e pequena empresa 
não pode ser negligenciado e nem 
pode se tornar prioridade apenas a 
cada quatro anos.



4 PARCEIROS
EM FOCO

E
X

P
E

D
IE

N
TE

PARCEIROS
EM FOCO4

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
Luís Afonso Bermúdez

Conselho Deliberativo
Banco de Brasília S/A (BRB);
Banco do Brasil S/A (BB);
Caixa Econômica Federal (CAIXA); 
Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF); 
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan); 
Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE/DF); 
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal (FACI-DF); 
Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF); 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF); 
Fundação Universidade de Brasília (FUB); 
Secretaria de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia (SEDICT); 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Diretor-Superintendente
Rodrigo de Oliveira Sá

Diretora Administrativa e Financeira
Cassiana Abritta Garcia Brandão

Diretor Técnico
Júlio Flávio Gameiro Miragaya

Gerente da Assessoria de Comunicação
Christiane Gnone

Colaboração
Ana Luiza Carvalho Mendonça, Lana Vieira, Ana Gabriella Leite, 
Gustavo da Costa e Victor Santos

Textos:
Ex-Libris Comunicação Integrada 

Fotos
Tripé Imagem - Serviços Fotográficos

Diagramação
Juliana Oliveira Bergmann

Projeto Gráfico
Cálix Propaganda



5PARCEIROS
EM FOCO

Fotografia: Tripé Imagem

SEBRAE CELEBRA ANIVERSÁRIO DA AGÊNCIA DE 
ATENDIMENTO DE TAGUATINGA E DIA NACIONAL DA MPE

Na data em que se comemorou 
o Dia Nacional da Micro e 

Pequena Empresa, 5 de outubro, 
diretores e colaboradores do Sebrae no 
Distrito Federal, ao lado de autoridades 
do governo e empreendedores, também 
celebraram o primeiro aniversário da 
Agência de Atendimento da instituição 
em Taguatinga. 

O espaço funciona junto ao 
Simplifica PJ, ambiente que integra 
14 órgãos do Governo do Distrito 
Federal responsáveis pelo registro 
e licenciamento de empresas. E 
que tem facilitado a vida de micro e 
pequenos empresários e potenciais 
empreendedores da região Oeste da 
Capital Federal, onde funcionam mais 
de 50% dos empreendimentos do DF.

O superintendente do Sebrae 
no DF, Rodrigo Sá, apresentou os 
principais resultados da agência 
nos primeiros 12 meses de atividade. 
Os colaboradores e consultores da 
instituição realizaram cerca de 23,8 mil 
atendimentos; capacitaram mais de 3,7 
mil empreendedores; prestaram 4,5 mil 
horas em consultorias e promoveram 
mais de 200 eventos durante o período.

“Os pequenos empresários são 
verdadeiros heróis. Se a economia do 
país não parou foi devido ao empenho 
e à dedicação desse segmento, que 
sustentou a atividade econômica em 
meio à crise e tem ajudado o Brasil a 
retomar o caminho de crescimento”, 
afirmou Rodrigo Sá.
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INAUGURADA A PRIMEIRA SALA AMBIENTAL 
DO EMPREENDEDOR

Em um iniciativa pioneira 
no país, o Distrito Federal 

ganhou, na tarde do dia 3/10, 
a primeira Sala Ambiental do 
Empreendedor. O espaço foi 
viabilizado pela parceria entre o 
Sebrae no DF, Governo do Distrito 
Federal e o Instituto Brasília 
Ambiental (Ibram), e facilitará a vida 
dos pequenos empreendedores e 
potenciais empresários, além de 
atender a demandas ligadas ao 
meio ambiente.

A sala funcionará na sede do 
Ibram, localizada no edifício Bittar, 
na 511 Norte, e estará aberta de 
segunda-feira a sexta-feira, de 7h às 
19h. A estrutura da Sala Ambiental 
do Empreendedor conta com 
oito baias para a realização dos 

atendimentos, que serão realizados 
por Agentes de Desenvolvimento 
Territorial (ADTs) e também por 
colaboradores do Ibram.

O espaço oferecerá serviços 
como emissão de documentos, 
boletos, certidões negativas de 
débitos, solicitação de Notas 
Fiscais, além de orientações sobre 
microcrédito, consultorias, palestras 
e cursos gratuitos do portfólio do 
Sebrae. O diferencial é que, nesta 
sala será possível também emitir 
o licenciamento ambiental, obter 
licença para a criação amadora 
de aves, cadastrar profissionais e 
empresas de consultoria ambiental, 
entre outros serviços.

“Chegamos a 25 salas abertas 
em todo o Distrito Federal, 

simplificando com isso todo o trâmite 
administrativo em nosso território”, 
reforçou o superintendente do 
Sebrae no DF, Rodrigo Sá.

Aldo Fernandes, presidente do 
Ibram, explicou que a inauguração 
do espaço comprova o interesse 
do órgão em ajudar a impulsionar 
a geração de emprego e renda, 
cumprindo à risca as normas 
ambientais. “Estamos somando 
forças para atender às demandas 
de forma ágil e estimular 
empreendedores e pequenos 
produtores a se formalizarem 
e atuarem com segurança em 
favor do meio ambiente e da 
sustentabilidade”, comentou.

FIQUE POR DENTRO
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Empresários do segmento de 
moda e vestuário do Distrito 

Federal participaram do I Seminário de 
Educação Executiva de Moda promovido 
pelo Sebrae no DF nos dias 28 e 29 
de setembro. O evento ocorreu no 
Sebraelab, no Parque Tecnológico de 
Brasília (Biotic), e permitiu a interação 
dos empreendedores com líderes do 
segmento.

“O mercado de moda tem 
apresentado uma evolução contínua e 
bastante significativa. Recentemente, 
apresentamos as novas tendências 
para esse segmento e agora estamos 
proporcionando o compartilhamento 
de experiências e de casos que deram 
certo em todo o país”, comentou Rodrigo 
Sá, superintendente do Sebrae no DF.

A pesquisadora Karen Rochlin e 
o apresentador Arlindo Grund foram 
os destaques do primeiro dia do 

seminário. Eles partilharam com o 
público experiências sobre o consumo e 
o comportamento do mercado brasileiro 
de moda. Os designers Alessandra 
Marins e André Carvalhal; o consultor 
Enrico Cietta e o empreendedor Felipe 
Titto completaram a programação 
apresentando conteúdos relacionados 
ao uso do Instagram, em meio à 
transformação digital do comportamento 
do consumidor.

“O empreendedor deve estar disposto 
a ouvir e adquirir conhecimentos que 
tornarão seu negócio mais atrativo e 
dinâmico. Isso traz competitividade para 
os empreendimentos locais”, ressaltou 
a coordenadora da Cadeia de Moda do 
Sebrae no DF, Gabriella Rocha.

Antes de realizar o seminário, a 
instituição analisou em profundidade 
o perfil do segmento em Brasília, de 
maneira a organizar o evento da melhor 

Fotografia: Tripé Imagem

SEMINÁRIO APROXIMA EMPRESÁRIOS DE 
REFERÊNCIAS DO MERCADO DE MODA

forma para gerar uma interação produtiva 
entre participantes e influenciadores. 
“Nossa intenção era abordar temas 
essenciais para turbinar o desempenho 
do empreendedor de moda. Percebemos 
que os empreendedores têm dificuldade 
com a gestão e por isso trouxemos temas 
condizentes, para que a discussão os 
ajude a engrenar um novo modelo de 
negócio”, acrescentou o gestor do 
projeto Comércio Varejista de Acessórios, 
Calçados e Vestuário do Sebrae no DF, 
Thiago Ângelo.

O seminário possibilitou, também, que 
empreendedores ampliassem suas redes 
de contatos, em busca de oportunidades 
de negócios.

Rodrigo Sá
Superintendente
do Sebrae no DF

Recentemente, 
apresentamos as 
novas tendências 

para esse segmento 
e agora estamos 
proporcionando o 
compartilhamento 
de experiências e 

de casos que deram 
certo em todo o país
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Idealizado para estimular a 
criatividade e a inovação, o 

Sebraelab vem ajudando a construir 
um cenário mais próspero para a 
Capital Federal. O espaço, localizado 
no Parque Tecnológico de Brasília 
(Biotic), completou quatro meses 
de funcionamento em outubro, 
promovendo o acesso a orientações, 
capacitação e consultorias para 
empreendedores e empresários 
que queiram investir em inovação, 
desenvolver produtos e criar startups.

Um dos frequentadores do 
laboratório é Bruno Castilho, 
idealizador da plataforma educacional 
Meu Script, que tem a intenção de 
auxiliar estudantes na elaboração de 
trabalhos acadêmicos. “Não tinha 
espaço para desenvolver minha 
ideia. Conheci o Sebraelab e passei 

a frequentá-lo três vezes por semana, 
além de me relacionar com outros 
empreendedores e startupeiros. É 
um ambiente bonito, confortável e 
que cumpre a missão de estimular 
os empreendedores criativos”, conta.

A Meu Script está em fase de testes 
em instituições privadas de ensino 
do Distrito Federal e já conta com a 
validação de mais de 500 pessoas. O 
resultado estimulou Bruno a preparar 
uma estratégia de marketing para 
lançar a plataforma em todo o país, 
até o final de novembro.

Com estrutura distribuída em 
800m² de área, o laboratório já 
recebeu mais de 3,7 mil visitantes 
e foi cenário para a realização de 
75 eventos até o fim da primeira 
quinzena de outubro. 

SEBRAELAB INCENTIVA DESENVOLVIMENTO 
DE EMPREENDEDORES BRASILIENSES
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Não tinha espaço 
para desenvolver 

minha ideia. Conheci o 
Sebraelab e passei a 

frequentá-lo três vezes 
por semana

Bruno Castilho
Frequentador do Sebraelab
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Atento ao progresso tecnológico 
que desafia a indústria 

automotiva, o Sebrae no Distrito 
Federal e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai/
DF) promoveram, entre os dias 
1 e 4 de outubro, o I Seminário 
Tecnológico e de Inovação para o 
Segmento Automotivo. A ação foi 
realizada na unidade do Senai de 
Taguatinga Norte e reuniu pequenos 
empresários, colaboradores de 
oficinas automotivas, startups que 
integram o ecossistema de inovação 
do DF e demais interessados no tema.

O evento abordou assuntos 
como inovação tecnológica, gestão 
de pessoas e financeira, e temas 
técnicos, como funilaria e pintura, 

inspeção veicular e transmissão 
automática. Também foi realizado 
um Seminário de Crédito, com o 
objetivo de auxiliar os empresários 
a conhecerem as linhas de crédito 
disponíveis no mercado.

“Tudo foi planejado sob medida, na 
intenção de maximizar a competência 
de empreendedores e colaboradores. 
Ao aliar conhecimento e inovação, 
seguramente os participantes desse 
evento irão conquistar resultados mais 
significativos”, disse a gerente de 
Projetos Locais do Sebrae no DF, 
Lucimar Santos.

A coordenadora de Tecnologia e 
Inovação do Senai/DF, Alessandra 
Machado, enfatizou a necessidade 
de os participantes terem acesso 

a conhecimentos de gestão, além 
de conteúdos técnicos e práticos. 
“A partir do momento em que 
conhecemos a ‘dor’ dos empresários 
e providenciamos meios para saná-la, 
possibilitamos que eles atuem cada 
vez mais de maneira competitiva”, 
pontuou.

Nos últimos dois anos, o Sebrae 
no DF vem criando uma série de 
oportunidades para os empresários 
do segmento. “A intenção é que o 
setor automotivo não fique à deriva. 
Quem empreende precisa conhecer 
a atuação do Sebrae e o seminário 
comprova que estamos aptos a 
ajudar”, sintetizou Karyne Antunes, 
gestora do projeto do Setor Automotivo 
na instituição.

SEMINÁRIO EXPÕE TENDÊNCIAS A 
EMPREENDEDORES DO SETOR AUTOMOTIVO 
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EMPRESA SE REINVENTA E GANHA DESTAQUE 
COM VENDA DE TEMPEROS NO DF

Durante a visita de um concunhado, 
no início da década de 1990, José 
Wilton da Silva começou a vislumbrar 
um novo caminho para sustentar a 
família. Tudo começou quando ele 
decidiu vender tranças de alho 
para ajudar o parente a completar 
o dinheiro da passagem e voltar à 
terra natal, no interior da Bahia.

Na feira de Samambaia, Wilton 
procurou um lugar movimentado 
para expor as primeiras 17 tranças 
do produto. A iniciativa deu certo: ao 
fim do dia ele retornou para casa com 
apenas duas tranças na mão. “Sempre 
tive o sonho de vender sorvete, mas 
naquele momento mudei de opinião”, 
lembra.

Já em casa, Wilton pensou em 
como poderia dar continuidade às 
vendas e foi até o centro de Ceilândia 
com a intenção de comprar mais 
alho para revender. A iniciativa deu 
certo e rapidamente ele conseguiu 
instalar uma pequena banca na feira 
da cidade. “Chegava a fazer duas, 
três viagens por dia, em uma perua 
Brasília para carregar a mercadoria. 

Na barraca eu trabalhava junto com 
minha esposa, minha irmã e meu 
cunhado e não parávamos um minuto 
sequer”, revela.

O crescimento acelerado do 
negócio fez o feirante prospectar 
compradores em outras regiões do DF 
e ampliar a cartela de clientes. Porém, 
em 2003, o principal fornecedor 
fechou as portas e forçou Wilton 
a mudar de planos criando a Só 
Pureza, um empresa especializada 
em temperos e condimentos, como 
açafrão e cominho, além, é claro, 
do alho.

Já experiente nas vendas, mas 
sem nenhum conhecimento de gestão, 
o empresário procurou o Sebrae para 
se qualificar e expandir a empresa. 
Contudo, a falta de tempo foi decisiva 
e Wilton tocou o empreendimento 
sozinho, até outubro de 2017, quando 
a filha assumiu a gestão da empresa. 
“Percebi que havia algo de errado 
e procurei o Sebrae. De imediato, 
participei de cursos na área de 
finanças e, aos poucos, conseguimos 
alterar a maneira de gerir a empresa”, 

conta Rayara Nunes.
Hoje, a Só Pureza conta com 

mais de 300 clientes fiéis e possui 
fábrica na Área de Desenvolvimento 
Econômico (ADE) de Samambaia. 
A marca aposta na qualidade dos 
produtos para conquistar novos 
espaços no exigente mercado 
brasiliense. 

A Só Pureza também participa do 
Clube de Negócios, uma iniciativa 
do Sebrae no DF que possibilita o 
relacionamento entre empresas de 
alto potencial e estimula a inovação e 
a geração de negócios. “Em menos 
de um ano participamos de várias 
consultorias importantes dentro do 
Clube de Negócios e atingimos um 
resultado bem expressivo. Queremos 
crescer mais: com o Sebrae nos 
assistindo e disponibilizando 
conhecimento, podemos ir longe. 
Quem sabe até não expandimos 
para outras regiões do Brasil”, sonha 
Rayara.

Contato: (61) 99966-5689
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HISTÓRIAS EMPREENDEDORAS

Em menos de um ano 
participamos de várias 

consultorias importantes 
dentro do Clube de 

Negócios e atingimos um 
resultado bem expressivo

Rayara Nunes, empresária

Fotografia: Tripé Imagem
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NOTAS

O Sebrae no Distrito Federal 
aderiu, durante o mês 

de outubro, à campanha de 
conscientização sobre a prevenção 
do câncer de mama. O escritório 
regional, no SIA, e as agências 
de atendimento da instituição 
receberam caixas para arrecadar 
lenços para mulheres que sofrem os 

efeitos colaterais da quimioterapia 
no tratamento da doença. 
Esta foi a primeira vez que o Sebrae 
no DF participou da iniciativa. Os 
colaboradores foram estimulados a 
doar lenços, que serão repassados 
à Rede Feminina de Combate 
ao Câncer que atua no Instituto 
Hospital de Base.

A ação foi idealizada pelo grupo 
Mulheres do Brasil junto a várias 
entidades e órgãos governamentais 
em todo o Brasil e chegou ao 
Sebrae por meio da diretora de 
Administração e Finanças da 
entidade, Cassiana Abritta

Cerca de 30 refugiados e imigran-
tes com residência no Distrito 

Federal participaram de uma palestra 
gratuita promovida pelo Sebrae no DF. 
A iniciativa, realizada em parceria com o 
Instituto Migrações e Direitos Humanos 
(IMDH) e o Grupo Mulheres do Brasil 
- Núcleo DF, aconteceu no dia 20 de 
setembro, na Universidade Corporativa 

do Sebrae (UCSebrae), e abordou o 
empreendedorismo como caminho 
viável para geração de renda. 

A ação apresentou informações 
sobre como se tornar um Microem-
preendedor Individual (MEI) e abordou 
temas como o capital de giro necessário 
para abrir um negócio, estratégias de 
marketing, noções sobre precificação 

de produtos, canais de venda e públi-
co-alvo. 

Os refugiados, originários de vários 
países, chegaram ao Brasil em meio 
a perseguições por motivo de raça, 
religião, grupo social, opinião política, 
ou tiveram que deixar suas casas de-
vido a violações de direitos humanos, 
decorrentes de conflitos armados.

Em parceria com a Câmara de Turismo e Hospitalidade da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Distrito Federal (Fecomércio/DF), o Sebrae no DF promoveu, no 
fim de agosto, o Encontro de Turismo e Inovação. A iniciativa 
foi realizada no Sebraelab do Parque Tecnológico de Brasília 
(BioTIC) e reuniu operadores e agentes de viagens para um amplo 
debate sobre o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas 
ao segmento de turismo do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, 
o evento foi um espaço para que os participantes ampliassem 
sua rede de contatos.

SEBRAE ARRECADA LENÇOS EM PROL DE MULHERES COM CÂNCER 

REFUGIADOS PARTICIPAM DE PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO 

SEBRAELAB RECEBE ENCONTRO SOBRE TURISMO E INOVAÇÃO 
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Idealizar um empreendimento sem ter um plano de negócios é seme-
lhante a viajar para um local desconhecido sem nenhuma referência. 
Um bom planejamento contribui para mapear oportunidades, projetar 
gastos e, assim, alcançar sucesso. Confira as dicas para elaborar um 
bom plano de negócios e aumentar as possibilidades de êxito da sua 
empresa:

ANÁLISE DE MERCADO: Identifique a clientela, os possíveis fornecedores 
e os concorrentes. Conheça seu público-alvo para determinar os produtos ou 
serviços que ele deseja. E lembre-se, os consumidores não compram apenas 
produtos, mas também experiências. 

EXPLORE AÇÕES DE MARKETING:  Pense no posicionamento do produto no 
mercado, planeje ações para a captação de clientes e aumento de vendas, e 
constantemente desenvolva novas estratégias. O marketing é uma ferramenta 
de gestão capaz de ajudar empreendedores a se adaptarem às mudanças do 
mercado; identificando tendências e estabelecendo vantagens competitivas.

PLANO OPERACIONAL: Estabelece como será o trabalho dos profissionais dentro 
da empresa. Ele descreve todo o processo operacional e fixa o tempo exigido para 
a obtenção de resultados e a conclusão dos serviços. Além de determinar a função 
de cada profissional, o plano operacional precisa deixar claro quais são os recursos 
financeiros e também fazer estimativas de quantos clientes podem ser atendidos por 
mês.

PLANO FINANCEIRO: Exibe informações sobre despesas e receitas, balanço 
patrimonial, fluxo de caixa e capital de giro. Ele demonstra se o negócio é financeiramente 
viável e apresenta ao empreendedor a noção do quanto pode ser investido para a 
expansão da empresa. 

PREVISÃO DE CENÁRIOS E DEFINIÇÕES MÉTRICAS PARA MONITORAR 
OS RESULTADOS: Com a finalização do plano de negócio, simule valores 
e situações diversas para a empresa. Prepare cenários onde o negócio 
obtenha resultados pessimistas e otimistas. A partir daí, pense em ações 
para evitar e prevenir-se frente às adversidades ou então para potencializar 
situações favoráveis.

Dicas
ESPECIALISTA

de

1

2

4

3

5

COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIOS?
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EMPREENDEDORA

Ano: 2009
Autor: Carlos Domingos
É possível usar momentos de crise a seu favor e transformá-los em oportunidades 
de crescimento profissional. Na obra, Carlos Domingos apresenta 200 ideias 
criativas para superar um momento difícil no mercado e torna-lo algo lucrativo. 
O autor traz histórias surpreendentes de pessoas que contornam problemas 
e geram grandes “janelas” de crescimento pessoa, e profissional.

Ano: 2017
Diretor: John Lee Hancock
Conhecemos as batatas britas, o Big Mc e os milk shakes, mas o que 
sabemos sobre a ascensão mundial da maior rede de fast food do mundo? 
Neste filme de John Lee, conferimos o surgimento e o crescimento do 
McDonald’s, rede de lanchonetes dos irmãos Richard e Maurice que surgiu 
no Sul da Califórnia. No longa, somos apresentados a “llinois” Ray Kroc, 
personagem que começa na rede como vendedor para se tornar uma mega 
empreendedor do ramo alimentício.

Ano: 2016
Autor: Alan Pakes
O livro parte do princípio de que a internet pode ser a porta de entrada para 
um empreendimento de sucesso. Organizado por Alan Pakes, a obra aponta, 
porém, que a internet vem sendo usada de maneira errada por muitos que 
optam pelo e-commerce. E apresenta dicas valiosas, mostrando que ser um 
empreendedor de sucesso está alcance até mesmo daqueles que possuem 
poucos recursos iniciais. O livro conta, ainda, com os depoimentos e dicas de 
17 empreendedores digitais para inspirar o leitor. 

OPORTUNIDADES DISFARÇADAS - HISTÓRIAS REAIS DE 
EMPRESAS QUE TRANSFORMARAM PROBLEMAS EM 
GRANDES OPORTUNIDADES

FILME: FOME DE PODER - A VERDADEIRA HISTÓRIA DO 
FUNDADOR DO MCDONALD’S

NEGÓCIOS DIGITAIS - APRENDA A USAR O REAL PODER DA 
INTERNET NOS SEUS NEGÓCIOS

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

STARTUP

Gustavo Baião
Coordenador da Agência 
de Atendimento Sebrae Asa 
Norte

Startups são negócios nascentes que têm em seu DNA a inovação. Fazem uso 
intensivo de tecnologia e, geralmente, comercializam suas soluções via internet. 
Quase sempre trabalham com equipes pequenas, custo muito reduzido e utilizam a 
tecnologia para vender produtos e soluções em sua cidade, no país e até no exterior.  
Oferecem soluções inovadoras e disruptivas para problemas já existentes, 
que são chamados de “dores” dos potenciais clientes. Trazem um ganho real 
para o cliente ou a diminuição do atrito causado pelas soluções tradicionais, 
a preços acessíveis. Entre os exemplos mais conhecidos estão o Google, 
Facebook, Uber e outros gigantes econômicos que começaram como startups.

O que é uma startup?
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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

Se você já tem uma ideia de negócio que pode se transformar em startup, o Sebrae 
no Distrito Federal dispõe de soluções e ferramentas que podem  ajudá-lo (a) a 
modelar, planejar e se capacitar para estar à frente do novo negócio. Contamos, 
ainda, com um espaço totalmente planejado para negócios inovadores: o 
Sebraelab, localizado no Parque Tecnológico de Brasília (BioTIC). Outros parceiros 
estratégicos são aceleradoras de startups, espaços de coworking, laboratórios de 
prototipação, as universidades e outros atores do ecossistema local e nacional.

Ferramentas baseadas em “design thinking” auxiliam o processo de 
formulação da ideia.  O “quadro modelo canvas” é a principal ferramenta 
para modelar sua startup e avaliar a ideia do negócio. Por meio do canvas é 
possível ter clareza sobre as questões fundamentais para seu futuro negócio. 
As hipóteses levantadas no canvas serão confirmadas por meio de pesquisas 
junto ao publico alvo, eventuais parceiros, fornecedores de tecnologia e de 
orientação gerencial, como o Sebrae no DF. Assim será possível desenvolver o 
seu “MVP”, sigla de Mínimo Produto Viável. Trata-se da melhor forma de testar 
o impacto da sua solução para os clientes, sem custo elevado. O MVP possibilita 
ainda fazer as correções na modelagem, o que é chamado de “pivotal”, para que o 
empreendedor possa, finalmente, apresentar seu modelo a parceiros e investidores. 

Tenho uma ideia. O que preciso fazer para criar minha startup?

Quem pode auxiliar os “startupeiros” no DF?

Quais são os primeiros passos para começar a amadurecer a minha ideia?

Coloque-a no papel, reúna uma boa equipe e participe de eventos de startup, como 
“meetups” (encontros) e “demo days” (dias de demonstração). Dessa forma, é 
possível obter um feedback e colaborações relevantes de pessoas que já percorreram 
o caminho. Participe, também, de editais de seleção associados ao fomento de 
projetos inovadores e não desista da sua ideia. A não ser que tenha outra melhor! 
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NOVEMBRO 2018

A programação completa do 2º. Semestre de 2018 do Circuito Empreendedor, com as palestras, oficinas, cursos e 
consultorias, encontra-se no site do Sebrae no DF www.df.sebrae.com.br
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01 a 29/11
• Semana Nacional de Crédito 
Local: Em diversas Agências de Atendimento Sebrae
Consultar programação: www.df.sebrae.com.br | 0800 570 0800
Evento Gratuito

01 a 29/11
• Semana Global de Empreendedorismo 
Local: Em todo Brasil. No DF, nas diversas agências de atendimento do Sebrae 
Consultar programação: www.empreendedorismo.org.br/atividades

22 e 23/11
• 18º Encontro de Gerenciamento de Projetos
Local: San Marco Hotel - Setor Hoteleiro Sul - Asa Sul
Horário: das 9h às 18h

22/11 
• Seminário das FINTECHS com as Instituições Financeiras 
Local: Sebraelab – Biotic 
Horário: das 8h30 às 18h
Evento Gratuito

23 a 25/11
• Mercado Mundi - Sabores do Brasil 2018
Local: Taguatinga Shopping 
Horário: das 12h às 21h 
Evento Gratuito.

• Design Fashion Week
Local: Millenium Convention Center 
Horário: das 9h às 20h

28 e 29/11
• 2º Seminário Brasília: Destino Turístico Inteligente
Local: Parque Tecnológico de Brasília - Biotic 
Horário: dia 28/11 das 16h às 20h e dia 29/11 das 8h30 às 18h30 
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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 


