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PARA INOVAR E TIRAR 
SUA IDEIA DO PAPEL
No EAD Sebrae, você encontra um universo de cursos online gratuitos, cursos por 
WhatsApp e e-books para se capacitar e desenvolver sua indústria. 

Conheça alguns títulos:  

Como validar seu modelo de negócios

Modelagem e validação da proposta de valor para 

Startups

Modelagem financeira para Startups

Acesso a mercado para Startups

Acesso a capital para Startups

Internacionalização de Startups

Inovação de impacto para Startups

Propriedade intelectual para Startups

E mais: encontre tudo o que você precisa para criar 
e desenvolver um negócio inovador e lucrativo.

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

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/controle-de-gastos-na-industria,ffc0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/como-vender-mais-e-melhor,cdb0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/mantendo-o-estoque-em-dia,12a0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/exportacao-seu-negocio-cruzando-fronteiras,1ad0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/aprenda-a-planejar-as-estrategias-do-seu-negocio,d590b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/despertando-para-o-lean,58f0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/lgpd-a-sua-empresa-esta-preparada,368d00cac30a5710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/como-unir-forcas-para-crescer,67c0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=Este%20curso%20auxilia%20voc%C3%AA%20a,vantagens%20de%20empreender%20em%20conjunto.&text=O%20Microempreendedor%20Individual%20(MEI)%20atua,onde%20est%C3%A3o%20os%20grandes%20competidores
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/importacao-como-comprar-do-mundo,f0e0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/estrategia-financeira-para-o-crescimento,7bd0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/sucessao-empresarial,d2f0b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursoseeventos/introducao-ao-bim-para-pequenas-empresas,05f37a0655786710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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.  

Bootcamp

Oficina - In_Book: Propósito  
(Comece algo que faça a diferença)

Oficina - In_Book: Estratégia (Game of Thrones)

Oficina - In_Book  
Empreendedorismo Digital (Vai Lá e Faz)

Oficina - In_Book: Storytelling (TED Talks)

Oficina - In_Book: Sucesso do Cliente 
(Customer Success)

Oficina - In_Book: Vendas  
(Saber Vender é da Natureza Humana)

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

https://vitrine.sebraego.com.br/nossos-cursos/#bootcamp/
https://lojavirtual.sebraego.com.br/loja/
mailto:atendimento%40sebraego.com.br?subject=
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PARA SE INSPIRAR

Evento anual que reúne o ecossistema de inovação em 
uma programação com palestrantes que são referência em 
empreendedorismo e inovação. 
Acesse: bit.ly/SebraeStartupDay21

Evento anual que acontece em diversas cidades do Brasil e 
que conta com intensa programação voltada a capacitação e 
apresentação de inovações para os aficionados por games, 
tecnologia e negócios inovadores.  
Acesse: bit.ly/CampusPartyBr

Movimento criado pelo Sebrae para democratizar e  interiorizar 
a inovação no Brasil, fortalecendo a ideia de  que é acessível 
para todos os negócios. 
Acesse: bit.ly/JornadaInovação

Maior evento de empreendedorismo gratuito da  América 
Latina, reúne palestrantes renomados do Brasil  e do mundo, 
além  de oportunidades de conexão para a inovação.  
Acesse: bit.ly/SummitSebrae21



O Programa Ideiaz – Powered by InovAtiva tem a finalidade de atender 
em escala ideias e projetos de negócios inovadores através da conexão 
com os mecanismos de geração de empreendimentos existentes em 
todas as regiões do país. Acesse: bit.ly/InovAtivaIdeiaZ

Programa de capacitação de startups executado anualmente pelo 
Sebrae Goiás, destinado a apoiar empreendedores e pessoas que 
possuam ideias inovadoras a validá-las no mercado.  
Acesse: athos.ribeiro@sebraego.com.br 

Maior programa de capacitação de startups do país, oferece 
capacitações, mentorias e conexões com o mercado e visibilidade para 
empreendedores. Acesse: bit.ly/Brasil_InovAtiva

Plataforma do Sebrae de capacitações e oportunidades exclusivas para 
as startups. Acesse: bit.ly/LikeABossSebrae

Iniciativa do Sebrae para acelerar a inovação em governo, academia 
e sociedade, ampliando troca de conhecimento de maneira digital e 
escalável. Acesse: go.programacentelha.com.br

Laboratório de prototipagem de ideias e produtos gerenciado pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com o Sebrae. 
Acesse: ipelab.ufg.br

Programa realizado pelo Sebrae e pelo Senar que visa prospectar, 
capacitar e conectar ideias inovadoras e startups do Agro com 
produtores rurais buscando solucionar os problemas do agronegócio 
brasileiro. Acesse: www.desafioagrostartup.com.br

O programa visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e 
disseminar a cultura empreendedora no país. Oferece capacitações, recursos 
financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.  
Acesse: go.programacentelha.com.br
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Programa do Governo Federal  executado em parceria com entidades do 
Sistema S voltado a elevar os indicadores de inovação e produtividade 
nas micro e pequenas empresas. brasilmais.economia.gov.br

O projeto Agentes Locais de Inovação - ALI é uma parceria do Sebrae e 
do CNPq que disponibiliza bolsistas que atuam no relacionamento com 
empresas apoiando-as a adotar inovações e ações de produtividade. 
Acesse: bit.ly/SebraeAli

Programa de capacitação do Sebrae destinado a preparar startups que 
estejam em fase de operação a se preparar para captar recursos com 
investidores. Acesse: capitalempreendedor2021.com.br

Estratégia de capacitação do Sebrae que visa fortalecer a presença e 
a relevância dos negócios nas plataformas digitais tornando-os mais 
atrativos aos seus clientes. Acesse: bit.ly/UpDigitalGO

Visa apoiar projetos de inovação de micro e pequenas empresas 
executados pelos Polos e Unidades da Embrapii.  
Acesse: bit.ly/Embrapii

Consultorias em Inovação e Tecnologia para os pequenos negócios, 
em diversas áreas, com subsídio de até 70% do valor pelo Sebrae.  
Acesse: bit.ly/SebraetecGoiás

Programa de inserção de startups brasileiras em 
ecossistemas de inovação. Acesse: startoutbrasil.com.br

PARA CRESCER



Atualizado em outubro/2021

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/sebraego/

