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Classificação
dospequenosnegócios

Microempreendedor Individual (MEI) 
É o empresário que fatura anualmente até R$ 60.000,00, não tem 
participação em outra empresa e possui, no máximo, um empregado.

Microempresa (ME) 
Empresa que fatura anualmente valor até R$ 360.000,00.

Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
Empresa que fatura anualmente de R$ 360.000,01 até R$ 3.600.000,00.

Potencial Empresário 
É a pessoa que possui negócio próprio, sem registro no CNPJ, mas que 
busca atendimento para o processo de formalização ou abertura de 
empresa. 

Potencial Empreendedor 
É a pessoa que ainda não está envolvida diretamente em um negócio, mas 
busca informações para aprimorar sua capacidade empreendedora.

Empreendedor Rural 
É o produtor rural que desenvolve atividades agrícolas e que fatura até R$ 
3.600.000,00 por ano.



O Sebrae
vai até !você
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O Negócio a Negócio é um programa gratuito de atendimento e orientação 
empresarial que oferece diagnósticos e recomendações para 
microempreendedores individuais e donos de microempresas, auxiliando 
nas principais dificuldades encontradas no dia a dia da gestão de seu 
negócio. Um AOE (Agente de Orientação Empresarial) visita sua empresa, 
aplica um diagnóstico de gestão básica que abrange temas como finanças, 
operações e mercado e sugeri soluções para a melhoria do seu negócio. 
Você recebe um atendimento in loco, personalizado, continuado e gratuito.

O Sebrae vai bater na 
porta da sua empresa.

Agende sua visita!
0800 570 0800



Quer ver sua 
empresa crescer?Contrate as consultorias de gestão do Sebrae!

Áreas atendidas:

- franquias;
- finanças;
- formação de preço; 
- gestão de pessoas;
- comércio exterior;
- agronegócios;
- marketing; 
- e-commerce;  
- mídias sociais;
- plano de negócios;
- planejamento empresarial.

A consultoria Sebrae orienta você,
empresário, que quer ver sua empresa crescer. Precisa resolver
um problema de gestão, saber como vender mais ou administrar
finanças? A consultoria Sebrae é para você. Fundamentada em
um diagnóstico, nos resultados esperados e em um relacionamento 
de responsabilidades divididas, a consultoria Sebrae é um 
processo desenvolvido para quem quer melhorar seu negócio.

Procure nossos atendentes presencialmente
ou através do 0800 570 0800.
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70%
do valor
do

é por
!conta Sebrae

O Sebraetec promove o acesso de pequenos negócios a consultorias e
serviços em 7 áreas de conhecimento da inovação e tecnologia:

Por meio do Sebraetec, de forma rápida e econômica, as pequenas empresas
aumentam a sua eficiência produtiva, melhoram a sua gestão, desenvolvem
novos produtos e conquistam novos mercados. Agende um atendimento no 
Sebrae mais próximo de você e veja como o Sebraetec pode ajudar a sua 
empresa crescer mais ainda.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Para participar das consultorias do Sebraetec, a empresa deve adequar-se ao Edital publicado no site 
do Sebrae Goiás (www.sebraego.com.br). O Sebrae subsidiará 70% das prestações de serviços 
tecnológicos, limitados ao valor máximo de R$ 10.000,00. Os 30% restantes deverão ser pagos 
pelas empresas-clientes, em até dez parcelas mensais (sendo parcela mínima de R$ 100,00).

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

SUSTENTABILIDADE SERVIÇOS
DIGITAIS

DESIGN PRODUTIVIDADE QUALIDADE INOVAÇÃO

Informações:
0800 570 0800

www.sebraego.com.br



PROGRAMAÇÃO
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Março

ESTRELA DO NORTE

Curso Gestão Estratégica de
Vendas Na Medida 13 a 16/03 R$ 130,0019h às 23h

Abril

ALTO HORIZONTE

Curso Tributação Na Medida
para Microempresas 24 a 27/04 R$ 130,0019h às 23h

Maio

CAMPINORTE

Curso Gestão Estratégica de
Vendas Na Medida 22 a 25/05 R$ 130,0019h às 23h

Março
Curso Gestão Financeira
Na Medida 20 a 24/03 R$ 140,0019h às 23h

Junho
Oficina SEI Formar Preço 08/06 R$ 22,0019h às 23h

MUNDO NOVO

FORMOSO
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Junho
Oficina SEI Formar Preço 06/06 R$ 22,0019h às 23h

Junho
Curso Gestão de Estoque
Na Medida 19 a 21/06 R$ 130,0019h às 23h

Junho
Oficina SEI Formar Preço 07/06 R$ 22,0019h às 23h

Fevereiro

PORANGATU

Curso Tributação Na Medida
para Microempresas 13 a 16/02 R$ 130,0019h às 23h

MUTUNÓPOLIS

NOVA CRIXÁS

NOVO PLANALTO



SAIBA O QUE VOCÊ 
IRÁ APRENDER

CURSOS
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Conteúdo programático: 
- A gestão de estoques: importâncias e consequências;
– Como desenvolver um sistema de gestão de estoques;
– O sistema de gestão de estoques na prática.

Aprenda as técnicas dos estoque e como buscar resultados operacionais e 
financeiros satisfatórios, de acordo com as metas e expectativas que 
contribuam para otimizar sua produção e comercialização.
Público: empresários de microempresas
Carga horária: 12h + 2h de consultoria por empresa

GESTÃO DE ESTOQUES NA MEDIDA

GESTÃO ESTRATÉGICA DE VENDAS NA MEDIDA

Compreenda os benefícios da gestão estratégica de vendas, conhecendo o 
perfil do cliente para melhorar os resultados de vendas. Aprenda a 
desenvolver a equipe de vendas para o alcance de resultados.

Conteúdo programático: 
- Analisando o processo de compra do cliente e do de venda da empresa;
- Planejando e gerenciando a Equipe de Vendas;
- Atendimento qualificado gera venda diferenciada;
- Trabalhando para fidelizar o cliente.

Público: empresários e gerentes de vendas
Carga horária: 16h + 2h de consultoria por empresa
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GESTÃO FINANCEIRA NA MEDIDA

Compreenda a importância de implantar e analisar os controles financeiros e 
econômicos para uma gestão mais eficaz da sua empresa. Ao formar preço de 
produto ou serviço saiba porque é fundamental considerar custo e mercado e 
saiba analisar os indicadores de desempenho de sua empresa para tomar as 
decisões corretas.

Conteúdo programático: 
- Ferramenta de controle do dinheiro: O CAIXA;
- Fluxo de caixa;
- Demonstrativo de resultados: identificando o lucro;
- Análise do indicadores de resultados;
- Formação do preço de venda.

Público: empresários de microempresas
Carga horária: 20h + 2h de consultoria por empresa

TRIBUTAÇÃO NA MEDIDA

Compreenda a importância social dos tributos, a identificação dos tipos de 
opção de tributos para microempresas, além das obrigações acessórias de sua 
empresa. O entendimento do processo de tributação pode gerar novas 
oportunidades ao empresário e ampliar as possibilidades de crescimento e 
expansão do negócio de maneira sustentável.

Conteúdo programático: 
- Entendendo as formas de legalização empresariais;
– Conhecendo os regimes tributários: lucro presumido e lucro real;
– Conhecendo o regime tributário: Simples Nacional;
– Comparando os regimes tributários para tomada de decisão;
– Analisando o perfil do gestor tributário.

Público: empresários e gestores de microempresas
Carga horária: 15h + 2h de consultoria por empresa
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SAIBA O QUE VOCÊ 
IRÁ APRENDER

OFICINAS

SEI FORMAR PREÇO

- Formação de preço;
- Ponto de equilíbrio operacional.

Reconheça a importância da formação de preços para o sucesso de seu 
negócio e compreenda como formar preços para seus produtos e serviços. 
Público: MEI - microempreendedor individual
Carga horária: 4 horas
Conteúdo programático: 
- O que são gastos;
- A importância da margem;
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01 - Formas de pagamento

Os pagamentos à vista deverão ser efetuados antes do início de qualquer 
solução. As formas de pagamento aceitas pelo Sebrae Goiás para a compra de 
seus produtos e serviços são: dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito, 
(Visa, Mastercard, Diners Club, American Express e Elo)*; Para o pagamento 
de consultorias e produtos SebraeTec** poderá ser admitida a emissão de 
boleto bancário.

02 - Vagas limitadas

Inscrição será efetivada mediante pagamento em até 24 horas da data de 
reserva. O Sebrae reserva-se no direito de não iniciar o curso caso não 
complete o número mínimo de participantes. Este curso poderá ser adiado para 
uma nova data ou cancelado. O cancelamento de inscrição somente ocorrerá 
com até 48 horas antes do início do curso.

Notas: 
*Consulte o termo de compromisso de prestação de serviço educacional do Sebrae Goiás na 
efetivação de sua matrícula. 
**Contrato de prestação de serviço de consultoria gerencial ou tecnológica.

Informações
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03 - Emissão de certificados

A segunda via de certificados, somente será fornecida com até dois anos após a 
data de realização do curso. Informar os dados completos do participante e da 
turma. Para as palestras e oficinas não serão fornecidos certificados. 
Certificados são disponibilizados somente para as soluções com carga horária 
acima de 12 horas.



Faça sua inscrição no Portal Sebrae www.sebraego.com.br 
ou pela Central de Relacionamento 0800 570 0800

SEBRAE MINAÇU
Av. Amazonas, entre ruas 4 e 5, 295, Centro

Minaçu (GO) 76450-000
Tel.: (62) 3362-0100

E-mail: minacu@sebraego.com.br

SEBRAE NIQUELÂNDIA
Rua Goiás, Qd. H, Lt. 5, Setor Bela Vista

Niquelândia (GO) 76420-000
Tel.: (62) 3354-1924

E-mail: niquelandia@sebraego.com.br

SEBRAE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
Av. Mato Grosso, entre ruas 6 e 7, 814, Centro

São Miguel do Araguaia (GO) 76590-970
Tel.: (62) 3977-7094 

E-mail: saomiguel@sebraego.com.br

SEBRAE URUAÇU
Av. Tocantins, Qd. 100, 2.245, Centro

(Prédio do Banco do Povo)
Uruaçu (GO) 76400-000

Tel.: (62) 3357-1007
E-mail: uruacu@sebraego.com.br

SEBRAE PORANGATU (Escritório Regional)
Av. Adelino Américo de Azevedo, 365, Centro

Porangatu (GO) 76550-000
Tel.: (62) 3362-0100 

E-mail: regionalnorte@sebraego.com.br
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