
 

 

PARCERIA: Sebrae e Facebook fecham parceria para capacitar 

empreendedores de todo o Brasil 
 

O Sebrae e o Facebook firmaram termo de cooperação para apoiar o 

desenvolvimento de empreendedores e de micro e pequenas empresas em todo o 

país. O acordo consiste em disponibilizar especialistas do Facebook para treinar a 

rede de consultores do Sebrae no Brasil, com o objetivo de oferecer capacitação de 

alto impacto em marketing digital, ajudando pequenos negócios a vender mais, gerar 

empregos e crescer. 

 

A nova parceria faz parte das ações do Impulsione com Facebook, programa de 

desenvolvimento que oferece capacitação gratuita em marketing digital e nas 

ferramentas do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp Business para gerar 

negócios. Os treinamentos serão disponibilizados em todos os canais do Sebrae, em 

uma série de 28 vídeos para capacitar em diferentes objetivos como, por exemplo, 

engajar públicos ou gerenciar e analisar a efetividade de anúncios. 

Além da série de vídeos, a parceria inclui treinamentos e uma série de mesas 

redondas virtuais com especialistas para discutir soluções para os setores mais 

afetados pela crise. As mesas redondas serão feitas por Lives e Webinars e poderão 

ser acessados na Página do Facebook e no Perfil do Instagram do Sebrae. Estes 

conteúdos também serão compartilhados com os Sebraes estaduais, onde já são 

abordados temas como marketing digital, conhecimentos de gestão, 

empreendedorismo, inovação e acesso a mercados necessários para os pequenos 

negócios se tornarem cada vez mais competitivos. 

 

E os números corroboram esta necessidade de digitalização. Uma pesquisa do 

Instituto Ipsos, encomendada pelo Facebook, revelou que a tecnologia faz toda a 

diferença na rotina dos pequenos e que 71% das PMEs concordam que suas 

empresas estão mais fortes hoje devido ao uso da família de aplicativos do Facebook. 

Considerando-os separadamente, WhatsApp (92%), Instagram (89%) e Facebook 

(86%) ocupam as primeiras posições em importância para os negócios. 

 

 

Fonte: Sebrae  NA (05/06/2020) 

 

 


