
1PARCEIROS
EM FOCO

Artesãos brasilienses participam do 
6º Fest Flor Brasil           

Pág. 6

Maior feira de beleza do Centro-
Oeste tem apoio do Sebrae no DF

Pág. 8

Sebrae apresenta tendências de 
moda a empresários brasilieneses                         

Pág. 9

Fo
to

: T
rip

é 
Im

ag
em

emem
focofoco

EDIÇÃO 140
JULHO 2018

PA
R

C
E
IR

O
S

PA
R

C
E
IR

O
S

PA
R

C
E
IR

O
S

ALEXANDRE FERREIRA
Aguimar Ferreira Chocolateria





3PARCEIROS
EM FOCO 3PARCEIROS

EM FOCO

PA
LA

VR
A

DO
PRESIDENTE

O Sebrae acredita que o 
empreendedorismo pode 

revitalizar a economia, mas 
também entende que é a 

maneira de concretizar sonhos.

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no DF
Luís Afonso Bermúdez

Já chegamos ao mês de 
julho de 2018; metade do 

ano já se passou e o Sebrae 
segue determinado e atuante na 
atividade de propagar a cultura 
empreendedora nas regiões do 
Distrito Federal. Diariamente, com 
muito empenho e dedicação, a 
atuação dos nossos colaboradores 
e parceiros tem proporcionado 
uma maior competitividade 
dos empreendimentos locais e 
sustentado o desenvolvimento 
regional.

Os eventos que realizamos 
e apoiamos neste último mês 
foram significativos e estreitaram 
– ainda mais – a nossa relação 
com o cidadão e empreendedor 
do Distrito Federal. A presença do 

Sebrae levou artesãos e pequenos 
produtores ao Fest Flor – Feira 
Nacional da Cadeia de Flores 
e Plantas Ornamentais; trouxe 
empresários à maior feira do 
segmento de beleza do Centro-
Oeste, a Hair Brasilia and Beauty; 
e também levou pessoas até a 
Fispal Food Service, maior feira do 
setor de alimentação fora do lar da 
América Latina, em São Paulo.

Voltamos a promover o 
Seminário de Crédito, que 
disponibiliza soluções financeiras 
focadas na geração de novas 
oportunidades de negócios e 
também fortalecemos a nossa 
presença nas Administrações 
Regionais com a inauguração de 
mais uma Sala do Empreendedor, 

juntamente ao Governo do Distrito 
Federal.

E, para seguir apresentando a 
capacidade de transformação do 
empreendedorismo, incentivamos 
melhorias na cultura organizacional, 
ocasião em que diretoria, gerentes 
e colaboradores se tornaram 
protagonistas da mudança que irá 
contribuir para superar os desafios 
que a instituição Sebrae no DF tem 
para o restante do ano.

Os próximos meses serão de 
perseverança no trabalho. O Sebrae 
acredita que o empreendedorismo 
pode revitalizar a economia, mas 
também entende que é a maneira 
de concretizar sonhos e apresentar 
soluções para a sociedade.
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Fotografi a: Arquivo do Sebrae DF

O ESTÍMULO AO PEQUENO 
EMPREENDEDOR BRASILEIRO

O Sebrae está presente em 
todo o país com a missão 

de promover a competitividade e 
o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios, assim como 
estimular a cultura empreendedora. São 
cerca de 700 pontos de atendimento, 
que beneficiam mais de 12 milhões 
de empreendedores, diretamente 
responsáveis por gerar postos de 
trabalho e contribuir para o crescimento 
econômico do Brasil.

No Distrito Federal, as ações do 
Sebrae também estão descentralizadas. 
A instituição prepara lideranças, orienta 
o cidadão que pretende abrir seu 
próprio negócio e, ainda, apresenta 
soluções a Microempreendedores 

Individuais (MEIs), Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs) e produtores rurais.

Há sete Agências de Atendimento 
que viabilizam, aos empreendedores, 
serviços de orientação, formalização, 
atendimentos, capacitações, além de 
consultorias. O trabalho integrado a 
agentes parceiros, universidades e 
à administração pública, também 
assegura o apoio permanente aos 
empreendedores.

“Brasília é um terreno fértil para 
empreender e o Sebrae no DF tem 
colaborado com esse cenário ao 
promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios”, afirma Rodrigo 
Sá, superintendente do Sebrae no DF.
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ARTESÃOS BRASILIENSES PARTICIPAM DO 
6ª FEST FLOR BRASIL

Dez artesãos apoiados pelo 
projeto Brasil Original do 

Sebrae no DF participaram, entre 
os dias 28 de junho e 1º de julho, 
da 6ª sexta edição do Fest Flor 
Brasil – Feira Nacional da Cadeia 
de Flores e Plantas Ornamentais. 
O evento aconteceu no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães 
e reuniu também agricultores, 
paisagistas, comerciantes, 
distribuidores e profissionais do 
setor de decoração.

A realização deste ano contou 
com mais de 100 estandes, 
que apresentaram tendências, 
lançamentos e novidades do 
mercado. Na área de artesanato foi 
possível encontrar luminárias, vasos, 

bandejas, entre muitos outros artigos 
produzidos no Distrito Federal.

Para Juliana Mota, gestora do 
projeto de Artesanato Brasil Original 
do Sebrae no DF, a presença em 
eventos como o Fest Flor é vital 
para a prosperidade do trabalho 
dos artesãos. “O evento foi uma 
oportunidade de aproximar mais 
cada um deles da sociedade 
brasiliense, colaborando com 
seu desenvolvimento profissional. 
Sem esquecer que muitos contatos 
puderam ser realizados no decorrer 
da feira”, assegura Juliana.

O público visitante da Fest Flor 
Brasil pode conferir exposições 
interativas, ambientes decorados 
e também participar de cursos, 

oficinas, palestras, shows, desfiles 
e sorteios de arranjos florais. 

Nas cinco realizações anteriores, 
a feira reuniu mais de 600 
expositores e recebeu mais de 150 
mil visitantes, além de movimentar 
aproximadamente R$ 10 milhões 
em negócios diretos. 

A feira contou com a participação 
da Emater-DF; Ceasa-DF; Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Secretaria de Estado de 
Turismo do Distrito Federal e da 
Cooperativa dos Produtores de 
Flores e Plantas Ornamentais do 
Distrito Federal (Multiflor), entre 
outras instituições.

FIQUE POR DENTRO
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O Distrito Federal recebeu, no 
último dia 4 de julho, a 19ª 

Sala do Empreendedor. O espaço, 
disponibilizado pelo Governo do Distrito 
Federal na Administração Regional do 
Sudoeste e Octogonal, irá funcionar 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h30, fornecendo à população o 
acesso ao atendimento e soluções do 
Sebrae no DF.

“Esse ambiente colocará o Sebrae 
mais próximo do empreendedor da 
cidade. Aqui, vamos orientar e contribuir 
para a diminuição da informalidade, 
capacitando pessoas para que propostas 
e habilidades sejam desenvolvidas”, 
ressaltou o superintendente do Sebrae 
no DF, Rodrigo Sá.

Formalização de novos negócios, 
emissão de documentos, boletos, 

certidões negativas de débitos, solicitação 
de notas fiscais, orientações sobre o 
microcrédito, consultorias, palestras e 
cursos são os serviços disponíveis à 
população da região.

Para o subsecretário de Relação com 
o Setor Produtivo do DF, Márcio Faria 
Júnior, os serviços disponíveis no espaço 
irão atrair pequenos empreendedores da 
cidade e colaborar para o aumento do 
número de empresas formalizadas. “A 
abertura da sala motiva o surgimento de 
atividades econômicas porque demonstra 
a proatividade do governo em apoiar o 
desenvolvimento local”, pontuou Faria.

O assessor de planejamento da 
Secretaria de Estado de Cidades, 
Alexandre Costa, projeta a instalação 
de mais seis Salas do Empreendedor no 
Distrito Federal. “As salas já instaladas 

Fotografia: Tripé Imagem

SALA DO EMPREENDEDOR É 
INSTALADA NO SUDOESTE E 
OCTOGONAL

Esse ambiente 
colocará o 

Sebrae mais 
próximo do 

empreendedor 
da cidade

Rodrigo Sá
Superintendente do 

Sebrae no DF

têm possibilitado a proximidade com 
quem necessita. Queremos ter 25 
espaços como este até dezembro”, 
explicou.

O administrador regional do Sudoeste 
e Octogonal, Hélio dos Santos, também 
comemorou a abertura do espaço. “Há 
diversos negócios em nossa cidade, 
como chaveiros, alfaiates e outras 
atividades. Ter esses profissionais 
regularizados potencializa a nossa 
capacidade econômica”, avaliou.

Os atendimentos no local serão 
realizados por um Agente de 
Desenvolvimento Territorial (ADT), 
devidamente preparado para garantir 
a conexão entre os empreendedores 
e o Sebrae.
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O Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães recebeu, 

entre os dias 15 e 17 de julho, a Hair 
Brasília and Beauty. A feira é a maior 
do segmento de beleza da região 
Centro-Oeste e há nove edições 
apresenta tendências, novidades e 
tecnologias para o setor. O Sebrae 
no DF esteve presente no evento e 
apoiou a participação de 26 micro e 
pequenas empresas do segmento, 
além de levar capacitações gratuitas 
ao público presente na realização.

A real importância do segmento 
para a economia brasiliense foi 
reiterada pelo superintendente do 
Sebrae no DF, Rodrigo Sá. “São 
aproximadamente 13 mil pequenos 

negócios desse setor em todo o 
Distrito Federal, que geram dezenas 
de postos de trabalho e fontes de 
rendas nas Regiões Administrativas. 
Apoiar essa cadeia é fundamental 
para o nosso desenvolvimento”, 
destacou.

O Salão do Empreendedor, espaço 
que levou capacitações gratuitas ao 
público participante da feira, também 
foi ressaltado por Rodrigo. “Fornecer 
conhecimento é um ponto forte que é 
trabalhado pelo Sebrae em eventos 
desse porte. A cadeia já apresenta 
números bastante expressivos, mas 
que podem ser potencializados com 
as estratégias certas”, completou Sá.

MAIOR FEIRA DE BELEZA DO CENTRO-
OESTE TEM APOIO DO SEBRAE NO DF
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Fornecer 
conhecimento é 

um ponto forte que 
é trabalhado pelo 

Sebrae em eventos 
desse porte.

Rodrigo Sá
Superintendente do 

Sebrae no DF
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Empresários do segmento de 
moda estiveram reunidos, em 

25 de junho, no auditório do Sebrae 
do SIA com o objetivo de conhecer as 
principais tendências internacionais 
para a temporada primavera-verão 
de 2018, cujas peças devem ser 
vistas em breve nas vitrines e ruas do 
Brasil. O encontro serviu, ainda, como 
oportunidade para criar e atualizar 
contatos dentro do segmento.

A diretora Administrativa e 
Financeira e diretora Técnica do 
Sebrae no DF, Cassiana Abritta, 
compartilhou do momento com os 
empresários e destacou a importância 
de fomentar o setor com novidades 

que estão em evidência no cenário 
internacional. “Há algum tempo, esse 
segmento vem se diversificando em 
Brasília e o Sebrae, ao proporcionar 
essa interação, estimula o empresário 
a se preparar antecipadamente e 
trazer a inovação para dentro de seu 
empreendimento”, disse.

Para Gabriella Rocha, 
coordenadora da Cadeia da 
Moda do Sebrae no DF, a palestra 
representou uma oportunidade 
singular, já que ter acesso a esse 
tipo de conhecimento tem um custo 
elevado e pode gerar confusões 
frente à enxurrada de informações 
que há na Internet. “Entregar aos 

empresários informações esmiuçadas 
gera diferencial competitivo. Esse 
conhecimento é caro, mas torna o 
empreendedor capaz de apresentar 
melhores produtos disponíveis no 
mercado”, reforçou.

O analista da Cadeia da Moda 
do Sebrae no DF, Thiago Ângelo, 
ressaltou o valor que o momento pode 
acrescentar ao trabalho do pequeno 
empreendedor. “Trabalhar com moda 
exige conhecimento do calendário do 
setor. Estar por dentro das tendências 
e fazer um planejamento aumentam 
as chances de oferecer, na vitrine 
da loja, produtos que tenham mais 
saída”, destacou.

SEBRAE APRESENTA TENDÊNCIAS DE MODA A 
EMPRESÁRIOS BRASILIENSES
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BRASILIENSE GANHA DESTAQUE COM 
FABRICAÇÃO DE BOMBONS NA COPA

A paixão pelo futebol sempre 
esteve presente na vida de 

Alexandre Ferreira. Ainda na infância, 
ele sonhava em se tornar jogador 
profissional, o que fez a família destinar 
tempo e parte da renda mensal para 
realizar o sonho do atual proprietário 
da Aguimar Ferreira Chocolateria. 

O investimento familiar parecia 
dar resultado e Alexandre começou a 
figurar no mercado do futebol brasileiro. 
Gama e Atlético Ceilandense, no 
Distrito Federal; Vitória, na Bahia; Goiás 
e Paraná Clube foram alguns dos times 
em que o empreendedor atuou em 
sua carreira de jogador. “A mãe de 
um grande amigo me ensinou a fazer 
bombons. Queria produzir, mas apenas 

como um hobbie”, lembra Ferreira, 
que começou a vender de maneira 
informal os doces que produzia

Alexandre conciliou a rotina de 
jogos e treinos com a fabricação dos 
bombons até os 22 anos, quando 
formalizou o empreendimento em 
homenagem aos pais e inaugurou uma 
loja para receber encomendas, na QE 
46, no Guará II. “Continuar no mundo 
do futebol poderia me ajudar. Mas, no 
empreendedorismo, eu percebi que 
poderia ajudar pessoas, ao fornecer 
um emprego, uma fonte de renda”, 
relata o empresário.

Em 2014, a Copa do Mundo 
no Brasil fez Alexandre convidar o 
chocolatier Ricardo Arriel para pensar 

algo inovador. Do encontro, saiu a 
ideia de fazer bombons personalizados 
com ingredientes típicos dos países 
que participariam do evento. O Brasil 
teve um bombom de caipirinha, outro 
com pequi; para a Itália, pistache; 
para o México, chocolate com 
pimenta, entre outros. “Foi muito 
bom. Consegui internacionalizar 
minha marca bem rápido, atendi 
a delegação de Camarões, recebi 
elogios de torcedores argentinos e 
ainda tive meu trabalho publicado no 
The Guardian”, conta.

O rápido sucesso do 
empreendimento é comemorado pelo 
empresário. Segundo ele, o apoio do 
Sebrae foi vital para o desenvolvimento 
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HISTÓRIAS EMPREENDEDORAS

O Sebrae me 
proporcionou 

uma imersão em 
diversos aspectos do 
empreendedorismo 

Alexandre Ferreira,
Empreendedor

da marca e a estabilidade dentro do 
mercado brasiliense. “Não sabia 
nada sobre negócios. O Sebrae me 
proporcionou uma imersão em diversos 
aspectos do empreendedorismo, como 
site, precificação, missões técnicas 
etc.”, garante Alexandre.

Para a Copa deste ano, o empresário 
conseguiu melhorar o serviço oferecido. 
Com a ampliação na estrutura da loja, 
Alexandre tem conseguido atender o 
público de varejo e não somente o de 
encomendas. “O que construí foi com 
a presença do Sebrae ao meu lado. 
Hoje, quando me perguntam o que é 
preciso para ter sucesso empresarial, 
respondo contando a minha história com 
o Sebrae”, completa o empreendedor.

Fotografi a: Tripé Imagem
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O Sebrae no DF promoveu, 
no mês junho, o primeiro 

Seminário de Crédito de 2018. Em 
parceria com o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), a iniciativa 
reuniu empresários do segmento de 
minimercados e hortifrutigranjeiros 
do Distrito Federal, além de agentes 

de instituições bancárias.
Os representantes de cada banco 
apresentaram produtos e benefícios 
das linhas de crédito, como taxas 
de juros e formas de parcelamento. 
Logo depois, puderam atender, 
individualmente, aos empresários 
atraídos pelas apresentações. Além 
do BNDES, também estiveram 

presentes representantes da Caixa 
Econômica Federal, Banco do 
Brasil, Santander, Banco de Brasília 
(BRB) e Sistema de Cooperativa 
de Crédito Brasileiro (Sicoob). 
A próxima realização da iniciativa 
será direcionada aos empresários 
do segmento de artesanato.

Pequenos empresários apoiados 
pelo Sebrae no DF participaram, 

no mês de junho, da maior feira volta-
da para a alimentação fora do lar da 
América Latina, a Fispal Food Service. 
O evento foi realizado no Expo Center 
Norte, em São Paulo, e contou com a 
participação de proprietários e gestores 

de restaurantes, bares, pizzarias, pa-
darias, lanchonetes, buffets, cafeterias, 
entre outros profissionais do setor. 

O grupo que foi ao evento pôde 
adquirir máquinas, insumos e também 
fazer novos contatos. A feira contou 
com 470 expositores, mais de 1.500 
marcas nacionais e internacionais e 

disponibilizou um ambiente exclusivo 
para o compartilhamento de informação 
e conhecimento, incluindo palestras, 
debates e apresentação de cases de 
sucesso. A viagem durou quatro dias e 
contou com a orientação de um consultor 
e um colaborador do Sebrae no DF.

Colaboradores do Sebrae no DF estiveram reunidos, em 29 
de junho, no Sebraelab, no Parque Tecnológico de Brasília 

(BioTIC). Por meio da metodologia LEGO Serious Play (LSP) o 
grupo de trabalho recebeu incentivos para melhorar o ambiente 
de trabalho da instituição.
Na ocasião, foi apresentado o resultado de uma pesquisa que 
aferiu a cultura organizacional dominante na instituição. O estudo 
apontou aspectos positivos e negativos e apurou como objetivo 
dos colaboradores uma cultura empresarial colaborativa, com 
equipes flexíveis e focadas em solucionar problemas.

SEBRAE REALIZA PRIMEIRO SEMINÁRIO DE CRÉDITO DE 2018

EMPRESÁRIOS DO DF PARTICIPAM DA FISPAL FOOD SERVICE

SEBRAE ESTIMULA MELHORIAS NA CULTURA ORGANIZACIONAL
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Startups são empresas com capacidade de desenvolver produtos ou 
serviços inovadores. São empreendimentos com grande potencial 
de crescimento, resultantes de ações de gestão, planejamento e de 
projetos que inspiram uma nova forma de ver o mundo e de atuar em 
determinado mercado. Confira as dicas para iniciar neste segmento 
de destaque.

TENHA UMA IDEIA INOVADORA: O empreendedor deve buscar oportunidades 
em problemas e identificar soluções para ajudar a sociedade. Para saber se a ideia 
é realmente inovadora, deve ser feito um trabalho de pesquisa, de entendimento 
do mercado e de identificação do tamanho do seu público potencial. É preciso 
verificar a possibilidade de desenvolvimento e a escalabilidade da empresa. 
Além disso, você deve verificar se o seu modelo é replicável e se corre o risco de 
ser atacado por outras propostas de negócios.

DESENVOLVA UM PROTÓTIPO:  É o momento de testar seu produto. É muito 
comum que empreendedores desenvolvam produtos ou serviços compatíveis 
com seus desejos, mas que não refletem as necessidades do consumidor 
comum. Portanto, fazer testes de protótipos colabora com o desenvolvimento 
da proposta de negócio.

VALIDE HIPÓTESES NO MERCADO: Depois de descobrir o seu público potencial 
e o que ele deseja, é fundamental determinar capacidade de crescimento do seu 
negócio. Assim, você obtém feedbacks dos consumidores fazendo pesquisas de 
mercado, validando sua ideia inicial ou enxergando a necessidade de pivotar (mudar 
a direção de seu negócio). 

BUSCAR PARCEIROS: Ter uma rede de contatos é fundamental para alavancar a 
startup. Existem livros, blogs, treinamentos, eventos de empreendedorismo e tecnologia 
que podem ajudar. São momentos ideais para criar e manter um networking. Utilize-
se de espaços co-working ou incubadoras, para trocar experiências e conhecimento, 
para o seu próprio negócio. E não se esqueça de buscar mentoria!

CAPTE RECURSOS: Uma excelente maneira de levantar capital é 
encontrar um sócio investidor que aposte na sua tecnologia em troca de 
uma participação. No entanto, é difícil chamar a atenção de investidores, 
aceleradoras ou fundos de investimentos para captação de recursos. Mas há 
programas que colocam empreendedores digitais diretamente em contato 
com investidores em potencial.

Dicas
ESPECIALISTA

de

1

2

4

3

5
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EMPREENDEDORA

Ano: 2015
Autor: Daniel J. Levitin
Nosso mundo é cada vez mais influenciado pela quantidade e velocidade 
das notícias e pelas novidades crescentes da tecnologia da informação, 
mas ao mesmo tempo nos esquecemos de coisas necessárias ao cotidiano. 
Pensando nesse cenário aparentemente assustador, o autor apresenta vários 
estudos recentes sobre o funcionamento do cérebro mostrando alguns 
métodos que podemos adotar para termos maior controle sobre atividades 
do dia a dia.

Ano: 2015
Autor: Jeremy Rifkin
De maneira otimista, o autor afirma que o capitalismo está lentamente 
deixando de ser o sistema global dominante. Isso ocorre porque os lucros 
corporativos estão diminuindo, o direito de propriedade está perdendo 
espaço e a noção de escassez econômica está sendo substituída pela 
abundância. Tudo isso se tornou possível pelas grandes transformações 
trazidas pela tecnologia, como a Internet das Coisas (IoT, das iniciais em 
inglês).

Ano: 2014
Autores: Ismail Salim; S.Malone Michael; Van Geest Yuri 
Os autores apresentam uma pesquisa sobre os padrões das empresas 
exponenciais mais importantes do mundo nos últimos seis anos. Também 
trazem uma nova visão sobre as tendências organizacionais e tecnológicas, 
que podem ser aplicadas nas startups, empresas de médio porte e nas 
grandes organizações. 

A MENTE ORGANIZADA - COMO PENSAR COM CLAREZA NA 
ERA DA SOBRECARGA DE INFORMAÇÃO

SOCIEDADE COM CUSTO MARGINAL ZERO

ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS

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

(sugestão: Francisca Martins Pereira)

(sugestão: Francisca Martins Pereira)

(sugestão: Francisca Martins Pereira)
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SEBRAE
RESPONDE

HÉLIA CASTRO MACIEL
Especialista

VAI ABRIR UMA EMPRESA? PLANEJE-SE!

HÉLIA CASTRO MACIEL
Coordenadora da 
Agência de Atendimento 
Sebrae do Gama

Costumo dizer que o primeiro passo é saber em qual segmento se pretende investir. 
Caso o empreendedor não saiba; não tenha ideia, deve visitar o menu “Saiba O Que 

Mais O Sebrae Pode Oferecer Para Você e Seu Negócio” no portal do Sebrae; conferir as 
sugestões mercadológicas para mais 430 ideias e descobrir o que é preciso fazer para 

montar um negócio.

Para tornar um negócio realidade, é preciso ter perfil empreendedor, conhecer 
a realidade do mercado e organizar um plano de negócios. O Sebrae oferece 

capacitações EAD e presenciais com o objetivo de conhecer os princípios, 
fundamentos e práticas de empreendedorismo que auxiliam na preparação para a 

abertura de negócios.

Qual o primeiro passo para quem deseja abrir um negócio?

Quais são as características para ser um empreendedor de sucesso?

HÉLIA CASTRO MACIELHÉLIA CASTRO MACIELHÉLIA CASTRO MACIELHÉLIA CASTRO MACIEL
EspecialistaEspecialista
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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 o plano de negócio está pronto, agora é necessário verificar se ele é viável 
e compatível com a realidade do futuro empresário. Como, por exemplo, saber 
se o valor a ser investido será dinheiro próprio, de terceiros ou se o empresário 

buscará crédito.

Com o plano de negócio pronto qual o próximo passo?

Quais informações que um empreendedor precisa ter sobre o negócio?

 É preciso coletar informações para dar subsídios consistentes à abertura desse 
negócio. Pesquisar dados sobre o ramo que pretende atuar, como fornecedores; 

clientes; local onde vai abrir o negócio; qual a melhor forma para divulgar esse 
negócio; investimento inicial etc. Por isso é importante elaborar o plano de negócio. 

Qual o melhor tipo de empresa para o meu negócio?

O melhor tipo de empresa é o resultado da definição de três variáveis: Formato 
Jurídico, Regime Tributário e Porte da Empresa. A correta combinação desses 

aspectos é essencial. Para isso, é muito importante o acompanhamento de 
um contador. Se a escolha do tipo de empresa não for bem-feita, o empresário 

pagará impostos além do que é devido. Ou poderá pagar menos do que deveria. 
Independentemente da situação, pagar impostos indevidamente pode trazer sérios 

problemas com o Fisco. Para qualquer tipo de empresa, com exceção do MEI, o 
empresário precisará de um contador para fazer o registro da empresa, e auxiliá-lo 

nessa tomada de decisão. 
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AGOSTO 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 02/08 
• Seminário Tecnológico - Segmento Automotivo 
Local: Auditório Sebrae - DF, de 01 e 02/08, quarta e quinta-feira, das 19h às 22h.

07 a 10/08
• Conecta IF – Encontro de Educação Profissional e Tecnológica de Brasília – IFB
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Espaço Conexão Empresarial, de 07 
a 10/08, de terça a sexta-feira, das 09h às 21h. Evento gratuito.

10/08
• Fórum de Lançamento das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais da 

Educação Empreendedora em Tempo Integral
Local: Auditório DNIT, Setor de Autarquias Norte, Qd. 03, Lote A, Brasília, dia 10/08, 
sexta-feira, das 8h às 12h. Evento gratuito.

14 a 18/08
• Semana do Pimentão
Local: Núcleo Rural Taquara, Planaltina - DF, de 14 a 18/08, terça a sexta-feira, das 9h 
às 18h. Evento gratuito.

16/08
• Palestra Planejamento Tributário para Clínicas de Fisioterapia no Distrito 

Federal
Local: Sebrae - DF, dia 16/08, quinta-feira, das 19h às 21h. Evento gratuito.

20 a 24/08
• Gestão Empreendedora para Academias
Local: Sebrae - DF, de 20 a 24/08, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30h.

20 a 25/08
• Empretec 
Local: Sebrae Asa Norte – 515 Norte, de 20 a 25/08, segunda-feira a sábado. 

28/08 e 29/08
• I Simpósio de Energias Renováveis Solar Fotovoltaica no DF  
Local: Parque Tecnológico – Biotic, de 28 e 29/08, terça e quarta-feira, das 8h às 
17h30. Evento gratuito. 
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SEBRAE PLANALTINA - AGÊNCIA MÓVEL
Estacionamento da UnB

SEBRAELAB
Parque de exposição Agropecuária do Torto

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


