
ATRAÇÕES PARALELAS

SUA EMPRESA
NA INTERNET
Uma estrutura completa

para turbinar o e-commerce

da sua empresa

ENCONTRO DE
JORNALISTAS
LATINO AMERICANOS
O papel da imprensa na 

valorização do mercado 

sul-americano

FOODPARK
Praça de alimentação com

food trucks e diversas opções.

INVESTIMENTO
R$ 100,00

INSCRIÇÕES 

0800 570 0800

www.mt.sebrae.com.br

LOCAL 

Centro de Eventos do Pantanal

Av. Bernardo Antônio de Oliveira 

Neto, s/n - Jardim Santa Marta

ARENA DO
CONHECIMENTO
Palestras, clínicas tecnológicas, oficinas, 

consultorias e orientação empresarial.

RODADA
DE NEGÓCIOS
Encontros empresariais 

com compradores internacionais e

empresários locais de diversos segmentos.

EXPOSIÇÃO
Empresas, instituições e parceiros 

oferecerão atendimento especializado 

com demonstração de produtos e 

serviços.

04 e 05 de setembro – 2017

CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL – CUIABÁ/MT

Realização

MAIS
INFORMAÇÕES:

/sebraemt

@sebraematogrosso

@sebraemt

CANAIS SEBRAE
www.mt.sebrae.com.br

0800 570 0800

 

Parceiros

Apoio

FILIADA  À



Este é o evento que mais gera conexões de mercado 

e conhecimento na prática para a sua pequena 

empresa expandir as fronteiras brasileiras e ganhar 

presença global em negócios internacionais. 

A MENOR DISTÂNCIA ENTRE VOCÊ
E O MERCADO INTERNACIONAL

O Fórum Sebrae de Negócios promove um 

networking de alto padrão, com a participação

de empresas, investidores e compradores globais.

É a oportunidade de acelerar o processo

de internacionalização da sua empresa. 

EVENTO PREMIUM

de negócios
internacionais

Internacionalização | Inteligência de mercado  | Gestão estratégica | Logística

04/09 | SEGUNDA-FEIRA

14h - Credenciamento

Piso do Sol

14h30 às 18h30 – Clínicas tecnológicas

> Inovando no relacionamento com o 

cliente

> Técnicas para identificação de oportuni-

dades de mercado

> Como implantar a cultura da inovação da 

sua empresa – Gestão da Inovação

> Tendências de comunicação visual

> Marcas e patentes como diferencial 

competitivo

> Marketing Internacional

> Inovando para exportar e importar

> Como inovar e colocar um produto no 

supermercado

Auditório Integrado

19h – Estratégia e Inovação – Guga Stocco

20h30 - Inteligência de mercado - Ricardo 

Amorim 

PROGRAME-SE

EVENTO PARALELO  -  Piso do Sol

14h às 18h - Encontro de logística EVENTO PARALELO - Piso do Sol

8h às 12h - Encontro de alimentos e bebidas

05/09 | TERÇA-FEIRA

14h Credenciamento

Auditório Pássaros

14h às 18h - Rodada de negócios com empre-

sários locais e compradores sul-americanos

Piso do Sol

14h30 às 18h30 – Clínicas tecnológicas

> Inovando no relacionamento com o cliente

> Técnicas para identificação de oportuni-

dades de mercado

> Como implantar a cultura da inovação da 

sua empresa – Gestão da Inovação

> Tendências de comunicação visual

> Marcas e patentes como diferencial 

competitivo

> Marketing Internacional

> Inovando para exportar e importar

> Como inovar e colocar um produto no 

supermercado

Auditório Integrado

19h – Neuromarketing – Ines Cozzo
20h – Painel: A nova economia e as em-

presas exponenciais - Roni Cunha Bueno 

Revolução do atendimento - Edmour 

Saiani  

RICARDO AMORIM
Presidente da Ricam Consultoria

O consultor de investimentos vem compartilhar com empresários 

tendências e cenários de Mato Grosso para alavancar negócios 

com empresas e investidores globais.

EDMOUR SAIANI 
Fundador da Ponto de Referência

Fundador da única empresa brasileira focada em atendimento, vai 

mostrar porque inovar nos serviços é uma estratégia premium 

para negócios que buscam a internacionalização.

GUGA STOCCO
Head de Estratégia e Inovação do Banco Original 

Saiba como as startups de finanças e seus modelos de negócios estão 

conquistando mercados e clientes com produtos e serviços digitais que 

facilitam a vida pessoal e empresarial. 

INES COZZO
Consultora Internacional de Neuromarketing

A neuriciência aplicada ao marketing forma uma nova percepção 

do comportamento do consumidor. Saiba como os profissionais de 

neuromarketing estão transformando o mercado.

RONI CUNHA BUENO
CEO da Orgânica

Sócio-fundador da Netshoes, agora no comando da aceleradora de 

startups Orgânica, vai falar da nova economia e porque as empresas 

exponenciais estão liderando os mercados.


