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SOLUÇÕES DO TAMANHO CERTO PARA MICROEMPRESAS

Projeto Na Medida oferece soluções de acordo com as 

necessidades dos proprietários de microempresas.

18h as 22h - 20h de capacitação 
+ 2h de consultoria por empresa.
Investimento: R$ 150,00 por empresa. 
                    (02 pessoas por empresa)

18h as 22h 
Livraria PAIM

08h30 às 18h30 - 
32h de capacitação+4h de coach.
investimento: 
R$ 300,00 por participante. 
                   

18h as 22h 
Livraria PAIM

 você receberá informações que permitirão maiores conhecimentos 
sobre como controlar o dinheiro da sua empresa, fazer seu fluxo de caixa, 

planejar seus gastos e investir com qualidade.  Além disso, irá conhecer 
ferramentas para ajudar a tornar essas tarefas o mais simples possível.

Controle de caixa. Contas a receber. Contas a pagar. Caixa futuro

Detalhar as ferramentas de gestão financeira,
O controle das entradas e saídas, do seu Negócio.

GESTÃO FINANCEIRA 

1ª Oficina: SEI Controlar Meu Dinheiro

2ª Oficina: SEI Controlar Meu Dinheiro

11 a 15 de abril

05 de abril

08 de abril

Você empresário terá a oportunidade de implantar modelos avançados de 

gestão empresarial, ampliar sua rede de contatos, implantar estratégias 

para estimular a inovação na sua empresa, analisar os aspectos 

fundamentais da gestão financeira e melhorar o processo de tomada de 

decisões gerenciais.

Sebrae Mais Líder Coach
Como ajudar a equipe da minha empresa a ter alta performance? 
Como reconhecer potenciais individuais? Essas e outras questões 
podem ser respondidas ao participar das sessões de coaching, cujo 
principal objetivo é auxiliar o empresário a ser um líder que mobilize 
equipes em favor dos resultados desejados.

Encontro I e II  
06 e 07 de abril

As Oficinas SEI do Sebrae ensinam os principais pontos para a gestão 
de um negócio eficiente e lucrativo para o Microempreendedor Individual. 

O SEI (Sebrae Microempreendedor Individual) é um programa de soluções que tratam de 
temas básicos para gestão e fortalecimento dos negócios dos novos empreendedores.

18h as 22h 
Livraria PAIM

O que são gastos; importância da margem;
Formação de Preço; Ponto de equilíbrio operacional.

Oficina: SEI Formar preço12 de abril

18h as 22h 
Livraria PAIM

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

Aplicar exercícios práticos da Microempresa Negociação

OFICINA: SEI Crescer19 de abril

18h as 22h 
Livraria PAIM

O que é planejar. Quando planejar. Planejamento orientado para
resultados. Ferramentas do Planejamento (PDCA). Visão sistêmica.

OFICINA: SEI Planejar26 de abril

08h30 às 18h30 - 
32h de capacitação+4h de coach.
investimento: 
R$ 300,00 por participante. 
                   

Sebrae Mais Gestão Estratégica
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.

Encontro III e IV  
27 e 28 de abril


