Circuito
Empreendedor
2º Semestre 2022

A programação certa
para seu negócio.

Cursos, palestras,
oficinas, ebooks e todo o
treinamento do Sebrae
para a sua empresa.
Seja muito bem-vindo!
Aqui começa sua jornada de sucesso.
Conheça a programação do 2º semestre do Circuito
Empreendedor 2022 e fique por dentro das
capacitações que o Sebrae oferece para você e sua
empresa.
As capacitações foram divididas por temas. Todos os
ícones são clicáveis e poderão te levar para a página
de inscrição, atendimento Sebrae, nossas redes
sociais ou para nossos materiais gratuitos. Muito mais
comodidade e praticidade para você.
Participe!
Ficou com alguma dúvida?
Fale com a gente. Central de relacionamento
0800 570 0800, WhatsApp 61 3362 1701.
Clique para acessar nosso Whatsapp
Siga o Sebrae DF nas Redes Sociais

Venha desafiar sua capacidade empreendedora.
O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores no mundo, um seminário intensivo criado
pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido
em 40 países e que no Brasil é exclusivo do Sebrae.
Empreender é acreditar no seu potencial. Ser um Empreteco é dar o primeiro passo para uma jornada de sucesso
e encontrar o empreendedor que está dentro de você.
COMO PARTICIPAR
O candidato fará inscrição mediante o preenchimento da
ficha de cadastro com seus dados pessoais e empresariais.
VALOR DO INVESTIMENTO
O investimento para participação no Empretec é de
R$ 1.250,00 sendo possível parcelar em até 10x no cartão
de crédito.
PRÓXIMAS TURMAS
AGOSTO - 22 A 27/08 (exclusivo para mulheres)
SETEMBRO - 19 A 24/9
OUTUBRO - 24 A 29/10
NOVEMBRO - 7 A 12/11
DEZEMBRO - 5 A 10/12
PREENCHA O FORMULÁRIO

Após o preenchimento, entraremos em contato para agendar a entrevista.
* Todas as turmas serão feitas no Sebrae 515 Norte (Asa Norte) no horário
das 8 às 18 horas.
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1. Quero Empreender

Ideias de negócio
São mais de cem opções de negócios. Conheça e tome a
decisão sobre o empreendimento certo para você.
Clique aqui e acesse o portal Sebrae

Curso Plano de Negócio
Tire sua ideia do papel
Essa capacitação é ideal para você que deseja montar o
seu próprio negócio e começar com o pé direito.
Investimento
R$ 20,00

Horário
das 19 às 22 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!
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Próximas turmas:
18 a 22 de Julho
22 a 26 de Agosto
19 a 23 de Setembro
17 a 21 de Outubro
07 a 11 de Novembro
05 a 09 de Dezembro
Clique e Inscreva-se com o link da capacitação:

Quero abrir uma franquia
Conheça o que é uma franquia, seus atores, modelos
existentes, papel da COF e como escolher a franquia
certa para você.
Formação EAD - Clique e saiba mais
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2. MEI - Microempreendedor
Individual

Cartilha do MEI
Passo a passo para realizar os serviços on-line.
Baixe gratuitamente e tenha todas as informações sobre
o MEI na palma da sua mão.
Clique aqui e faça download da Cartilha

Ebook - Regras para aquisição
de veículo pelo MEI
Clique aqui e faça download do Ebook

Descomplica Serviços MEI
Essa oficina é para você que é Microempreendedor
Individual (MEI) e deseja ter total autonomia do seu
negócio.
Investimento
gratuito

Horário
15/09 das 9 às 18 horas

Local
Online via Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se!
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3. Quero melhorar
minhas finanças

Planilhas Financeiras
Baixe gratuitamente 7 planilhas financeiras de gestão
financeira que vão te ajudar a estruturar a sua empresa
e alcançar resultados ainda melhores.
Clique aqui e faça download das Planilhas

Descomplica Finanças
Essa oficina foi pensada para você que precisa melhorar
as suas finanças e tirar dúvidas sobre como conduzir o
caixa da empresa com o apoio de um consultor
experiente.
Investimento
gratuito

Horário
08/11 das 9 às 18 horas

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se!
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Palestra: Formação de Preço de Vendas
Compreenda a maneira adequada de formar preços
para o seu negócio.
Investimento
gratuito

Data: 20 de setembro
Horário: das 15 às 17 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!

Palestra: Como tornar sua
empresa lucrativa
Aprenda quais resultados impactam direta e/ou
indiretamente no desenvolvimento e na sustentação das
finanças de sua empresa.
Investimento
gratuito

Data: 5 de outubro
Horário: das 15 às 17 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!
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4. Marketing e
Marketing Digital

Descomplica Instagram 1
primeiros passos
Aprenda a deixar o seu perfil profissional e a criar
conteúdos com qualidade.
Investimento
gratuito

Data: 23 de agosto
e 13 de dezembro
Horário: das 9 às 18 horas

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se! 23/08
Clique aqui e inscreva-se! 13/12
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Descomplica Instagram 2
Aprenda a aumentar suas vendas
Essa oficina é perfeita para você que deseja aumentar
suas vendas pelo instagram.
Investimento
gratuito

Data: 20 de julho e
18 de outubro
Horário: das 9 às 18 horas

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se!

Descomplica Whatsapp Business
Essa capacitação é para você que utiliza ou deseja
utilizar o WhatsApp como uma ferramenta para atender
o seu cliente de forma mais dinâmica e eficiente.
Investimento
gratuito

Data: 01 de setembro
e 17 de novembro
Horário: das 9 às 18 horas

Clique aqui e inscreva-se! 01/09

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se! 17/11

Descomplica Fotos e Vídeos
Essa oficina é para você que deseja melhorar a
qualidade das suas fotos e vídeos e assim passar maior
credibilidade e profissionalismo para os seus clientes.
Investimento
gratuito

Data: 9 de agosto
Horário: das 9 às 18 horas

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se!
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Descomplica Youtube 1
Domine as técnicas para criar conteúdos e monetizar o
seu canal do Youtube.
Investimento
gratuito

Data: 25 de agosto
Horário: das 9 às 18 horas

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se!

Descomplica Youtube 2
Profissionalize o seu canal, saiba analisar as métricas e
conheça as melhores estratégias do Youtube.
Investimento
gratuito

Data: 25 de outubro
Horário: das 9 às 18 horas

Local
Whatsapp

Clique aqui e inscreva-se!

Fortaleça sua marca com o Tik Tok
Essa oficina é para você que deseja aprender a produzir
vídeos com muito alcance..
Investimento
R$ 15,00

Data: 10 de outubro
Horário: das 9 às 18 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!
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Oficina: Simplifica Design com o Canva
Essa oficina é ideal para você que deseja aprender a
criar peças mais atrativas para as suas redes sociais por
meio do Canva (aplicativo/site gratuito).
Investimento
R$ 15,00

Data: 14de novembro
e 16 de novembro
Horário: das 14 às 18 horas

Clique aqui e inscreva-se! 14/09

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se! 16/11

Palestra: Inovação para melhorar
suas vendas
Descubra como inovar na sua empresa e venda mais.
Investimento
gratuito

Data: 9 de novembro
Horário: das 15 às 17 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!
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Ebook: Como produzir bons vídeos
Baixe gratuitamente e aprenda a profissionalizar
seus conteúdos.
Clique aqui e faça download do Ebook

Ebook: Gestão de Redes Sociais
Baixe gratuitamente e aprenda a como gerenciar
seu perfil nas mídias sociais.
Clique aqui e faça download do Ebook

Ebook: Como elaborar um calendário
de publicações para as redes sociais
Baixe gratuitamente e tenha orientação de como
planejar suas postagens de forma eficaz.
Clique aqui e faça download do Ebook

14

CIRCUITO EMPREENDEDOR SEGUNDO SEMESTRE 2022

5. Inovação e Startups

Como iniciar uma Startup
Conheça as características, vantagens, desvantagens e
as etapas para a construção de uma Startup.
Investimento
gratuito

Data: 27 de julho
e 13 de setembro
Horário: das 15 às 17 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!

Palestra: Design Thinking
Conheça técnicas para resolução de problemas e de
reconhecimento de oportunidades de forma criativa.
Investimento
gratuito

Data: 3 de agosto
Horário: das 15 às 17 horas

Local
Plataforma online

Clique aqui e inscreva-se!

Guia Completo: Como transformar a sua
ideia em uma Startup!
Clique aqui e faça download do Guia
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6. Treinamento em Vídeos

Aprenda sobre a Lei Geral de
Proteção de dados (LGPD),
tributação e segurança de dados
Acesse nossos conteúdos em vídeos:
Clique aqui e assista aos vídeos

16

Clique aqui e visite o site

Ficou com alguma
dúvida?

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DO SEBRAE NO DF:
Sede:
SIA trecho 3, Lote 1580 - Guará/DF
Horário: 8h30 às 17h30
Sebrae Asa Sul:
SGAS, L2 Sul 604/605, Módulos 30/31
Horário: 8h30 às 17h30
Sebrae Asa Norte:
W3 Norte, Quadra 515, Bloco C, Lote 32
Horário: 8h30 às 17h30
Sebrae Taguatinga:
QI 19, Lote 32, Setor Industrial
Horário: 8h30 às 17h30
SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS:
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