
CICLO DE ENCONTROS 2020 –

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

e Sala Mineira do Empreendedor

25 e 26 de agosto de 2020

Orientando empresários e empreendedores a 

repensar sua atuação



1) Com a flexibilização do

isolamento social as empresas

começam a dar sinais de reação

diante da crise.

 Voltaram a funcionar... Mas não da mesma forma

 Busca pela inovação e digitalização se tornou realidade



2) As mudanças de postura e

consumo dos clientes que refletirão

diretamente nas transformações dos

negócios.

 As empresas precisaram repensar seus modelos de

negócios para conseguirem se manter no mercado

 O relacionamento com o cliente deve ser feito com 

segurança e de forma ágil e cada vez mais personalizado



3) 73% das MPEs são ‘invisíveis’ em 

buscas no Google, por não terem 

conhecimento de estratégias e por 

falta de dinheiro para investir

 Quem não é visto..... Dificulta fazer negócio



4) A COVID-19 provocou um crescimento

do número de formalização de novos

negócios como alternativa para gerar

renda.

 Não fizeram um planejamento mínimo para diminuir os

riscos do negócio

 Falta de preparo gerencial faz com que enfrentem

dificuldades na condução do negócio



Agora vem o trabalho da Sala e

de parceiros

Como orientar os empresários?



Protocolos de retomada segura

A Sala Mineira junto com as secretarias pode orientar os

empresários sobre os procedimentos do município para retomada

dos negócios.

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada

O Sebrae e vários parceiros elaborou mais de 30 e-books sobre 

segmentos específicos orientando na retomada de suas atividades

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada


Ferramentas de anúncios gratuitos

Google Meu Negócio

https://mercadoazul.sebrae.com.br/

Mercado Azul

https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/

https://mercadoazul.sebrae.com.br/
https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/


Migração de Microempresa para MEI

Esse é o momento ideal, pois será necessário uma série de

ajustes antes da migração

Importante!

Os contadores serão grandes parceiros nesse momento



Migração de MEI para Microempresa

Várias empresas tiveram aumento de demanda e Esse é o

momento ideal, pois consequentemente de faturamento

Importante!

Os contadores serão grandes parceiros nesse momento



Preparação para conduzir o novo negócio

São várias perguntas que precisam ser respondidas por esses

novos empresários. É um momento de refletir e comprovar se o

que foi pensado realmente trarão retorno esperado.

Importante!

O Sebrae é um parceiro essencial nesse momento

de planejamento e revisão do modelo de negócio



Canais digitais e gratuitos do Sebrae

Sala Mineira poderá indicar nossos canais para auxiliar os

empresários no esclarecimento de dúvidas

 Consultorias de legislação, marketing e finanças (telefone e vídeo)

 Cursos Online

 Eventos online

 Plano de Negócio

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/faleconosco
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://loja.sebraemg.com.br/#!/
https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/como-elaborar-um-plano-de-negocios-parte-7--a-analise-de-cenarios
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www.sebrae.com.br/minasgerais
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