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CURSOS À DISTÂNCIA PARA 
QUANDO E ONDE QUISER
No EAD Sebrae, você encontra um universo de cursos online gratuitos, cursos por 
WhatsApp e e-books para se capacitar e desenvolver o seu comércio. 

Conheça alguns títulos:  

Acesse para ver todas
as opções de cursos online: bit.ly/CursosEADSebGo

LGPD: a sua empresa está preparada?

Como comprar bem e de bons fornecedores

Controle de gastos no comércio

Ganhe mercado com o plano de marketing

Como melhorar a gestão de sua loja virtual em marketplace

Customer Success: como conquistar e manter clientes

Liderança: como desenvolver times de alta performance

Como ter ideias criativas e inovar na prática?

Os segredos por trás de um Instagram vendedor

Como turbinar suas vendas

Marketing digital para o empreendedor

Como controlar o fluxo de caixa

Mantendo o estoque em dia

E-book - Dicas para mercadinhos em tempos de coronavírus

Como definir preço de vendas

Como administrar uma empresa familiar

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/lgpd-a-sua-empresa-esta-preparada,368d00cac30a5710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/como-comprar-bem-e-de-bons-fornecedores,0101b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-melhorar-a-gestao-de-sua-loja-virtual-em-marketplace,0f9beb34f5193710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/como-turbinar-suas-vendas,1ba0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/lideranca-como-desenvolver-times-de-alta-performance,f990b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/como-controlar-o-fluxo-de-caixa,45b0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-definir-preco-de-venda,04a0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/ganhe-mercado-com-o-plano-de-marketing,a9b0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/os-segredos-por-tras-de-um-instagram-vendedor,c1910174cbc75710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/customer-success-como-conquistar-e-manter-clientes,b190b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/marketing-digital-para-o-empreendedor,f870b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebraeatende.com.br/e-book/14-dicas-para-mercadinhos-em-tempos-de-coronavirus
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/como-ter-ideias-criativas-e-inovar-na-pratica,7980b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/mantendo-o-estoque-em-dia,12a0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/como-administrar-uma-empresa-familiar,f6f0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://bit.ly/CursosEADSebGo


Conheça alguns títulos (mediante programação específica):  

CURSOS EM TEMPO REAL - ONLINE
OU PRESENCIAIS
Para atender às orientações de isolamento social, o  Sebrae Goiás  passou a oferecer 
cursos online ao vivo, isto é, com data e horário marcados.

Também já é possível se inscrever em capacitações presenciais, seguindo os 
protocolos de segurança, como o uso de máscara e distanciamento recomendado.  

Veja também outros cursos em áreas 
da gestão como Finanças, Vendas, 
Atendimento, Planejamento
e Empreendedorismo.  

Para saber a atual programação do Sebrae Goiás, acesse: lojavirtual.sebraego.com.br

Se na atual programação não constar ainda o curso que você deseja, registre seu interesse no 
e-mail atendimento@sebraego.com.br

Bootcamp
Empretec 
 Marketing Digital (via WhatsApp) 
Como melhorar o visual da sua loja
Como atrair e reter talentos
Como atender melhor seu cliente
Como vender mais através da presença digital
Técnica de vendas
Kit de ferramentas - Marketing digital
Fluxo de caixa e capital de giro

Gratuito

https://vitrine.sebraego.com.br/empretec/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://vitrine.sebraego.com.br/nossos-cursos/#bootcamp/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/filtrarEventos?titulo=oficina+whatsApp+marketing+digital&titulo=marketing+digital&tipo=&eventoTipoId=&temaTipoId=&cidade.id=&periodo.inicio=-&periodo.fim=-&minValorEvento=&maxValorEvento=
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/
http://atendimento@sebraego.com.br


Consultores especialistas vão ajudar sua 
empresa a inovar e ter grandes resultados.
E o melhor: o Sebrae paga até 70% do valor!*

Veja as principais 
consultorias Sebraetec 
para seu comércio:

* O Sebrae Goiás subsidiará no máximo 70% dos 
serviços contratados (até R$ 10.000,00). Caso 
ultrapasse o valor de R$ 10.000,00, o subsídio 
será de R$ 7.000,00 e a diferença será paga pela 
empresa demandante. 

Acesse para 
conhecer todas 
as opções de 
Sebraetec e 
solicitar sua 
consultoria: 

bit.ly/SebraetecGoiás

Controle e melhoria de processos

Redução de desperdícios

Design de ambientes

Branding

Cliente oculto

Comunicação visual

Organização e controle de estoque

Vitrines e expositores

Design e melhoria de serviços

UX – Experiência do usuário em ambientes digitais

Consultoria omnichannel para integração

dos canais de vendas

Desenvolvimento de aplicativos

Desenvolvimento de mídias digitais

de comunicação

Diagnóstico para implantação de loja virtual

Planejamento e preparação para comercialização 

em marketplace

Planejamento para busca orgânica – SEO

E inúmeras outras consultorias técnicas 
com os melhores especialistas.

https://vitrine.sebraego.com.br/consultoria-para-inovacao/
https://vitrine.sebraego.com.br/consultoria-para-inovacao/


Acesse para solicitar sua consultoria:

bit.ly/ConsultoriaGestãoSebraeGoiás

Acesse para conhecer e participar: bit.ly/UpDigitalGO

Gestão financeira

Gestão de compras e estoques

Gestão de marketing

Gestão de vendas

Atendimento ao cliente

Gestão de pessoas

CONSULTORIAS
EM GESTÃO
Sob medida para cada 
empreendimento, nos diversos 
temas da gestão, e com subsídio 
de até 70% do valor*. 

Tempo: 20 horas totais
Modalidade: digital ou presencial

* A porcentagem do subsídio será determinada mediante análise do plano de 
trabalho, da quantidade e da localidade (no caso de atendimento presencial). 

PROGRAMAS
Formatos e metodologias específicos
para cada objetivo.  

MARKETING DIGITAL 

Com o Up Digital, sua empresa será acompanhada de forma online, presencial ou 
híbrida, durante 10 dias, por consultores especializados em marketing, vendas, serviços 
e transformação digital de negócios, com a possibilidade de aplicação imediata das 
melhorias em seu negócio. 

https://vitrine.sebraego.com.br/consultoria-em-gestao/
https://vitrine.sebraego.com.br/up-digital
https://vitrine.sebraego.com.br/consultoria-em-gestao/
https://vitrine.sebraego.com.br/up-digital


Acesse para conhecer e participar: bit.ly/TravessiaSebrae

Acesse para conhecer e se inscrever: www.gov.br/brasilmais

Acesse para conhecer e participar: bit.ly/SebNSE

TRAVESSIA 
Melhore aspectos específicos da gestão, em uma abordagem ágil, de forma online, 
presencial ou híbrida. 

No Travessia, o grupo de empresas escolhe de dois a quatro temas e é acompanhado 
em 30 dias de mentoria que vão transformar seu negócio. 

PROGRAMA BRASIL MAIS PRODUTIVO 
Oportunidades para aumentar a produtividade e competitividade de seu comércio.

Um Agente Local de Inovação do Sebrae (ALI) acompanha sua empresa por 4 meses, 
gratuitamente, para ajudar a corrigir a gestão financeira, vendas, produtividade e 
aumentar seu faturamento.

SEBRAE NA SUA EMPRESA  
Abra as portas para o Sebrae 
Goiás ajudar você.

Consultoria feita no seu 
estabelecimento, com o Sebrae 
acompanhando de perto e 
mostrando o que pode ser 
melhorado. 

https://vitrine.sebraego.com.br/travessia/
https://brasilmais.economia.gov.br/
https://vitrine.sebraego.com.br/sebrae-na-sua-empresa/
https://vitrine.sebraego.com.br/sebrae-na-sua-empresa/
https://brasilmais.economia.gov.br/
https://vitrine.sebraego.com.br/travessia/


CONTINUE CUIDANDO
O Sebrae separou informações detalhadas e muito 

importantes para que as empresas continuem seguras 

durante a pandemia.
Acesse os protocolos específicos para 
cada tipo de negócio:

bit.ly/ProtocolosSeb

Um diagnóstico empresarial online e gratuito, para 
descobrir como anda a saúde da sua empresa e melhorar 
exatamente o que é preciso.  

Faça agora o Raio-X 
da sua empresa:

bit.ly/RaioXEmp

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/protocolosderetomada
https://vitrine.sebraego.com.br/raio-x-empresarial/
https://vitrine.sebraego.com.br/raio-x-empresarial/
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tel:08005700800direcionando
https://vitrine.sebraego.com.br/
https://www.facebook.com/SebraeGoias
https://twitter.com/sebraegoias
https://www.youtube.com/user/sebraegoias
https://www.instagram.com/sebraegoias
https://www.linkedin.com/company/sebrae-go

