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- O Sebrae/CE encaminhará, antes do evento, via e-mail para todas as empresas inscritas, 
um link de acesso à sala virtual na plataforma Teams e um link com a relação dos contatos 
de todas as empresas inscritas, para viabilizar as posteriores negociações a serem 
realizadas entre os interessados; 
 
- Cada sala virtual terá até 10 fornecedores e um mínimo de 10 compradores; 
 
- Cada sala terá um mediador do SEBRAE, com o papel de instruir os participantes sobre as 
regras e acompanhar para que elas sejam seguidas, irá controlar também as pessoas que 
devem falar, mantendo os demais participantes com o microfone desligado; 
 
- Cada sala terá a seguinte pauta: 1. Apresentação dos objetivos do encontro e das 
regras de funcionamento pelo Sebrae; 2. Apresentação dos fornecedores; 3. Perguntas 
e considerações dos compradores;  
 
- Cada fornecedor terá um tempo de 5 minutos para apresentar os seus produtos e serviços 
para empresas que atuam com Delivery, destacando condições de vendas e entrega e sua 
área de abrangência no estado do Ceará; 
 
- Durante a apresentação dos fornecedores, os compradores permanecerão como ouvintes 
na sala, podendo utilizar o “chat”. Concluídas as apresentações, os microfones serão 
liberados para perguntas e considerações dos compradores, dependendo do número de 
participantes esse tempo poderá ser limitado em função do tempo máximo de duração da 
reunião;  
 
- As posteriores efetivações de negócios entre os participantes dos Encontros Virtuais são 
de inteira responsabilidade das empresas envolvidas nas transações de compra e venda 
dos produtos e serviços ofertados. O papel do Sebrae/CE é promover e viabilizar a 
aproximação comercial entre as empresas interessadas. Cabe a cada empresa, antes de 
fechar os negócios, seguir as boas práticas de seleção de fornecedores e clientes; 
 
- Cada sala de encontro virtual poderá ter no máximo 1h30 de duração; 
 
- Será enviado também ao término de cada encontro, um link de avaliação para que 
possamos melhorar a metodologia aqui apresentada de acordo com a vivência dos 
participantes. 
 
 
 


