
Conheça nossas soluções  
customizadas parapotencializar  
clientes para sua marca!

CATÁLOGO CORPORATIVO

SOLUÇÕES  PARA AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DO SETOR DE REPARAÇÃO 
AUTOMOTIVA



Primeiramente, quem somos:

Nossa história

O Sebrae-SP é uma entidade da iniciativa
privada e do setor público. Fazemos parte de um
sistema criado em 1972, o Centro Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae),
vinculado ao Governo Federal. A partir de 1990,
a entidade transformou-se num serviço social
autônomo, denominado Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae.

Nossos objetivos

Incentivar e promover as empresas de
micro e pequeno porte com políticas de
desenvolvimento econômico e social,
oferecendo as condições necessárias para
crescer e acompanhar o ritmo de uma
economia competitiva.



Nossas soluções para sua empresa

.

Trilhas Personalizadas

.

Oficinas presenciais E 
online, consultorias 

individuais. São 
trilhas com 

acompanhamento 
direcionado.   



Diferenciais  
em nossas  
soluções

CUSTOMIZAÇÃO
Soluções produzidas com base em estudos do setor de atuação da sua empresa e  
aplicadas por um(a) consultor(a) do Sebrae, presencial ou ao vivo.

METODOLOGIA
Utilização de metodologias com uso ativo de ferramentas de aprendizagem que auxiliam  
em um melhor desenvolvimento e facilitam o aprendizado.



Desenvolver um conjunto de ações com conteúdos de 
gestão, consultorias e assuntos que promovam e 
fortaleçam o ambiente corporativo, além dos resultados 
para o negócio, utilizando conteúdos e soluções 
relevantes do portfólio do Sebrae.

O que + você precisa saber sobre essa solução

Trilhas podem ser personalizadas de acordo com o interesse do grupo a abordagem 

é adaptável ao público, mediante portfólio de soluções do Sebrae. 

As ações presenciais combinada com materiais disponíveis online e imprenso, dessa 

forma, todos podem continuar a seguir em busca de conhecimento.

Trilha
Personalizada 

para  ver 
temas  

disponíveis

SOLUÇÕES SEBRAE-SP

https://docs.google.com/presentation/d/1Z5wipUL-DH6rGu1ocYHfXCD1qSiiwkARwj-WJXLMuQk/edit?usp=sharing


Como será?

Trilha
Personalizada 

Encontros coletivos com metodologia e ferramentas customizadas pelo 
Sebrae SP, com fácil aplicação e resultados rápidos

Especialistas altamente capacitados

Cronograma das ações coletivas e individuais previamente agendadas 

Kick off - * Cronograma do Projeto com foco em Aumento de Faturamento
* Agendamentos de consultorias individuais
* Acordo de Resultados com cada empresa participante
* Mínimo 75% de participação e aplicação das ferramentas 
* Responsabilidades do empresário e Sebrae



Trilha 

Personalizada

ENCONTROSCOLETIVOS
Ação coletiva e personalizada, ministrada por especialistas do Sebrae SP, conteúdos técnicos e ferramentas 

práticas disponibilizadas ao término. 

Abertura do Projeto. Palestra: A importância da Inovação na estratégia do negócio + Case 
de sucesso

Planejamento Estratégico. Entenda na prática o que são indicadores e metas e qual a 
importância para gestão do seu negócio, para ter a empresa sob seu controle.

Inovação. Inovação não é só para empresa grande e traz vantagem competitiva.

Planejamento. Planejamento é dinâmico. Sem ele vai ficar mais difícil.

Ferramentas Digitais 1. Aprenda a gerir seus contatos, na palma da mão com o
WhatsApp Business.

Ferramentas Digitais 2. Como fazer anúncio pago.

Como está seu resultado financeiro?. Entenda o DRE e aprenda a precificar corretamente 
os produtos e serviços.

Fluxo de caixa. Saiba determinar a real necessidade de capital de giro e o melhor 
momento para usá-lo.

Encontro Final de Encerramento do Projeto. Plano de ação e os próximos passos para 
alavancar o negócio

Inova - Técnicas de Vendas Consultivas(2 turmas). Desenvolver as qualidades e 
comportamentos necessários para realizar vendas consultivas – Previsão*

34h
35 PARTICIPANTES

2h

2h

2h

8h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

28/6

*coletivos Sebrae início 19h –REMOTO
*coletivos SENAC início 18h - PRESENCIAL

30/6

19/7

21/7

26/7

28/7

02/8

04/8

30/8

*11e 13 - 12 e 14
Julho

Inova - Pesquisa de mercado (2 turmas). Conheça as ferramentas para analisar o mercado 

e identificar produtos competitivos. . – Previsão*

*08 e 10 - 09 e 11
Agosto8h



Trilha
Personalizada 

CONSULTORIAS
Atendimento individual e personalizado com os especialistas do Sebrae SP, com levantamento das necessidades 
empresariais com foco no Aumento de Faturamento.

Consultoria 
Diagnóstica

No diagnóstico empresarial é 
possível ter uma visão 
completa do negócio. 

Identifica falhas e 
oportunidades que tornam a 

tomada de decisões mais 
segura.

1 hora

Consultoria de 
Aumento de 
Faturamento

Será realizada a análise de 
todas as iniciativas 

necessárias e novas ações 
que impactam na melhoria 
dos resultado do negócio.

2 horas

Consultoria de 
Gestão Financeira 

voltada a 
resultados

Consultoria que visa o 
aumento do lucro, redução 

de custos e melhoria no 
controle financeiro do 

negócio.

1 hora

4h 
consultorias 
individuais 

CONSULTORIAS SERÃO 
POR AGENDAMENTO



Trilha  Personalizada 

INVESTIMENTO

Encontros coletivos e consultorias individuais

Produto

Marca

Direito de usar a marca de Patrocinador Oficial da trilha de capacitação em materiais 
promocionais, impressos ou digitais próprios.
Aplicação das logos SEBRAE e do parceiro nos materiais de treinamento.
Inserção de vídeos ou falas institucionais nos encontros coletivos.

Soluções produzidas com base no mercado e necessidade do cliente

Customização

Gestão do Projeto

Acompanhamento das ações junto aos clientes e análise dos resultados acordados

*Proposta válida por 30 dias

O Investimento será através de cotas de patrocínio, no valor por cota de R$ 
8 mil. Serão disponibilizadas 6 cotas nessa primeira jornada.

Diagnóstico  

35 pessoas 
participantes

34h 
Coletivos

4h 
Consultorias 
individuais  

Aplicação do diagnóstico para mensurar os indicadores no início e final de 
projeto  



Trilha
Personalizada 

para  ver 
temas  

disponíveis

SOLUÇÕES SEBRAE-SP

Diferenciais das trilhas personalizadas 

o Atendimento Estruturado 

o Acompanhamento (mentorias e consultorias)

o Fortalecer a cultura da cooperação

o Melhorar o desempenho organizacional

o Se tornar mais competitivo no mercado

o Melhorar a forma de apresentação dos produtos

o Profissionalização dos empresários

o Maior embasamento para tomada decisões financeiras

o Melhoria no controle financeiro

o Melhoria no processo de gestão de pessoas  

https://docs.google.com/presentation/d/1Z5wipUL-DH6rGu1ocYHfXCD1qSiiwkARwj-WJXLMuQk/edit?usp=sharing


Benefícios  
em contratar  
nossas  
soluções

ABRANGÊNCIA DEPÚBLICO
Potenciais empreendedores e empresários donos de micro e pequenas empresas
do setor de reparação automotiva 

CONHECIMENTO DE MERCADO
Soluções produzidas com base em estudos dos setores e no amplo conhecimento e  
experiência dos consultores do Sebrae.

OUVIMOS E FALAMOS A LÍNGUA DO EMPREENDEDOR
Estamos há mais de 40 anos atuando de forma expressiva no empreendedorismo brasileiro.
Acompanhamos de perto a vida do(a) empreendedor(a), falamos a língua dele(a), e a partir
dessa realidade, oferecemos conhecimento prático e relevante.

SOLUÇÕES SEBRAE-SP



(11) 3803-7515

robertascls@sebraesp.com.br

https://digital.sebraesp.com.br/

@sebraesp

@sebraesp

@sebraesp

mailto:robertascls@sebraesp.com.br
https://digital.sebraesp.com.br/
https://www.instagram.com/sebraesp/
https://www.facebook.com/sebraesp

