
PLANEJAMENTO ESTRATÁGICO

Reflexões sobre o empreendedorismo, apresentação da metodologia da
Telessala, do Kit Educativo Aprender a Empreender, fornecedores e
concorrentes: rivalidade ou parceria, negociação.

16 à 20 de maio
19h às 22h - 16h de capacitação
+ 2h de consultoria por empresa.
Investimento: R$ 150,00 por empresa
(02 pessoas por empresa)

10 de maio
19h às 21h
Livraria Paim

Palestra: SEI Aprender a Empreender

Foi desenvolvida especialmente para empresários de microempresas
que desejam compreender a importância do planejamento estratégico,
bem como conhecer e operacionalizar as ferramentas que existem para
orientar o funcionamento de sua empresa e o estabelecimento e alcance
de objetivos.

16 à 21 de maio
18h às 22h
Livraria Paim

Telessala: Aprender a Empreender
O empreendedor! A empresa e o mercado. Os números da empresa.
O ponto de equilíbrio. O resultado da Empresa. Capital de giro e fluxo
de caixa. Plano de empresa.

24 de maio
18h às 22h
Livraria Paim

Oficina: SEI Unir forças para melhorar
Cooperar: unir forças para melhorar. Vantagens de empreender
coletivamente. Plano de ação coletiva.

31 de maio
18h às 22h
Livraria Paim

Conceitos de MEI - Microempreendedor Individual. Aplicar exercícios
práticos do MEI. Conceitos de Microempresa - ME. Aplicar exercícios
práticos da Microempresa Negociação.

Esse curso é ideal para você que busca uma análise mais detalhada
do processo estratégico de sua empresa, da análise do negócio e do
ambiente empresarial. O processo te ajudará a ter uma visão holística
da empresa e, assim, tomar decisões mais assertivas.

Sebrae Mais Gestão EstratégicaEncontro I e II - 17 e 18 de maio
Encontro III - 20 de junho
Encontro IV - 30 de junho
08h30 às 18h30
28h de capacitação + 18h
de consultoria por empresa
Investimento:
R$ 600,00 por empresa
(02 pessoas por empresa)

Encontro I e II - 03 a 04 de maio
Encontro III e IV - 24 e 25 de maio
08h30 às 18h30
32h de capacitação + 15h
de consultoria por empresa
Investimento:
R$ 600,00 por empresa
(02 pessoas por empresa)

Sebrae Mais Gestão de Pessoas
Se você busca compreender o papel do capital humano como diferencial
competitivo da empresa, o Sebrae Mais Gestão de Pessoas traz a
solução. Com esse curso e consultoria, você conhecerá as ferramentas
para efetivar processos de gestão de pessoas, visando a previsão de
ações em curto, médio e longo prazos.


	Página 1

