
Projeto Na Medida
PARA MICROEMPRESÁRIOS

Palestra de sensibilização Na Medida

Competências Gerais 
Compreender a relevância do papel dos micro e pequenos empresários na 

economia brasileira e a necessidade da adoção das melhores práticas de 

gestão dos negócios. Identificar em que aspectos as soluções do Projeto 

Na Medida podem contribuir para tornar as empresas mais competitivas e 

lucrativas. 

Modalidade
Presencial.

Formato
Palestra.  

Carga horária
2 horas. 

Investimento
R$ 20,00.
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Tributação Na Medida
Competências Gerais
Conhecer os impostos e o destino de seus recolhimentos. Identificar os tipos de 

opção tributária, objetivando alcançar melhores resultados. Aprender a 

calcular  tributos e conhecer as vantagens da microempresa em relação a 

outras opções tributárias, bem como as novidades da nova legislação.

Conhecer o trabalho do contador para compreender e avaliar as atividades 

desse profissional.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Palestra e Cartilha.
  

Carga horária
2 horas.

Investimento
R$ 20,00.

Internet Na Medida
Competências Gerais
Conhecer as vantagens do uso de ferramentas disponíveis na Internet para a 

gestão de vendas do negócio.

Modalidades
Presencial.

Formato
Palestra.  

Carga horária
2 horas.  

Investimento
R$ 20,00.
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Internet – Aplicação Na Medida
Competências Gerais
Compreender e analisar as oportunidades propiciadas pela Internet para o 

sucesso do empreendimento e a necessidade do agir proativo na busca de 

informações e no planejamento da inserção do negócio na Internet.

Modalidades
Presencial ou a distância (Internet).  

Formato
Curso e Consultoria. 

Carga horária
16 horas acrescidas de 2 horas de consultoria.

Investimento
R$ 130,00.

Internet Na Medida - Como Criar um 
Site de Sucesso
Competências Gerais
Identificar e aprender a usar a internet como uma importante ferramenta para o 

sucesso do negócio; reconhecer os benefícios da empresa em possuir um site e 

estar inserida no mundo virtual. 

Aprender os passos a serem seguidos para a criação de um site e divulgação do 

negócio na Internet.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Oficina e Cartilha. 

Carga horária
3 horas. 

Investimento
R$ 130,00.
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Internet Na Medida - Como usar um blog 
para a sua empresa
Competências Gerais
Entender a importância do uso da Internet como ferramenta para o sucesso do 

negócio e os benefícios da criação de um blog para a empresa. Aprender a criar 

um blog para divulgação de seu negócio e troca de informações.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Oficina e Cartilha. 

Carga horária
3 horas.

Investimento
R$ 50,00.

Internet Na Medida - Como Construir 
uma Loja Virtual
Competências Gerais
Perceber a importância do uso da internet e do empreendedorismo digital. 

Construir uma loja virtual para vender os seus produtos/serviços.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Oficina e Cartilha.  

Carga horária
3 horas. 

Investimento
R$ 50,00.
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Produtos em um Site de Vendas
Competências Gerais
Perceber a Internet como uma ferramenta fundamental a ser utilizada para 

ampliação do sucesso do negócio, principalmente no que se refere às vendas 

online. 

Reconhecer a importância do uso da Internet para divulgação dos 

produtos/serviços da empresa. Utilizar ferramenta digital acessível para 

apresentar e vender produtos/serviços pela Internet.

Modalidade
Presencial.  

Formato
Oficina e Cartilha.  

Carga horária
3 horas.  

Investimento
R$ 50,00.

Internet Na Medida - Como Usar Sites de 
Buscas na Internet
Competências Gerais
Reconhecer a Internet como uma importante ferramenta para o sucesso do 

pequeno negócio. Compreender de que forma a empresa pode aumentar seus 

lucros ao realizar buscas eficientes na Internet. 

Aprender a utilizar sites de busca na Internet, de maneira a facilitar a gestão do 

negócio.

Modalidade
Presencial.

Formato
Oficina e Cartilha. 

Carga horária
3 horas. 

Investimento
R$ 50,00.



Internet Na Medida - Como Usar o Twitter 
para a sua Empresa
Competências Gerais
Reconhecer a Internet como uma importante ferramenta para o sucesso do 

negócio; compreender as vantagens de inserir a empresa no Twitter; aprender a 

criar e a administrar uma conta no Twitter para o negócio.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Oficina e Cartilha. 

Carga horária
3 horas. 

Investimento
R$ 50,00.

Internet Na Medida - Como Criar uma Página 
Empresarial no Facebook
Competências Gerais
Informar-se sobre a importância das redes sociais no contexto atual e dos 

negócios. Compreender os benefícios em possuir uma página empresarial no 

Facebook.

 Criar uma página empresarial no Facebook para divulgação do negócio.

Modalidade
Presencial.  

Formato
Oficina e Cartilha. 
 

Carga horária
3 horas.  

Investimento
R$ 50,00.
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Módulo I - Despertando para o Associativismo
Competências  Gerais
Reconhecer os valores, princípios e atitudes indispensáveis ao sucesso de um 

empreendimento coletivo; refletir sobre a responsabilidade de cada 

empreendedor na tomada de decisão sobre a sua participação no processo de 

constituição e organização do empreendimento coletivo.

Modalidade
Presencial.  

Formato
Oficina.  

Carga horária
4 horas.  

Investimento
R$ 30,00.

Módulo II - Planejando nosso Empreendimento Coletivo

Competências Gerais
Compreender a importância do planejamento sistemático para o sucesso do 

empreendimento coletivo e elaborar um plano de ação em que todos do grupo 

sejam envolvidos e estejam comprometidos com as ações propostas e com 

seus resultados.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Curso. 

Carga horária
 20 horas acrescidas de 9 horas de consultoria.

Investimento
R$ 120,00.
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Competências Gerais
Conhecer os aspectos relevantes que envolvem a gestão do empreendimento 

coletivo, a responsabilidade de cada empreendedor; bem como seus direitos e 

deveres em relação a um empreendimento coletivo e como elaborar um plano 

de ação básico para a gestão desse empreendimento.

Modalidade
Presencial.  

Formato
Curso.  

Carga horária
16 horas.

 Investimento
R$ 100,00.

Módulo IV- Legalizando o Empreendimento Coletivo

Competências Gerais
Conhecer os procedimentos necessários para a legal ização do 

empreendimento coletivo, como a elaboração do estatuto social e 

conscientização da importância da complementariedade dos indivíduos para o 

sucesso do empreendimento.

Modalidade
Presencial.  

Formato
Curso.  

Carga horária
16 horas.  

Investimento
R$ 100,00.
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Competências Gerais
Conhecer ferramentas e instrumentos de controle financeiro da empresa para 

facilitar a gestão financeira do negócio e agilizar a organização, a gestão do 

capital da empresa e a tomada de decisão. 

Modalidade
Presencial.

Formato
Curso, Consultoria e Diálogos.

Carga horária
20 horas acrescidas de 2 horas de consultoria.

Temas dos Diálogos Empresariais
2 a 3 horas.
 Acesso ao crédito: Caminho para um investimento seguro 
 Controles financeiros: Caixa e fluxo de caixa.
 Estoque: Nem sobrar nem faltar / Inadimplência: Como evitar?
 Preço de venda / Lucratividade e rentabilidade.

Investimento
 R$ 150,00.

Gestão de Pessoas e Equipes Na Medida
Competências Gerais
Aplicar técnicas e ferramentas que permitam aprofundar o conhecimento da 

estrutura organizacional, da ordenação e distribuição das atividades e do 

levantamento das competências dos recursos humanos existentes na 

empresa. 

Modalidade
Presencial. 

Formato
Curso, Consultoria e Diálogos.

Carga horária
24 horas acrescidas de 2 horas de consultoria.

Temas dos Diálogos Empresariais
 2 a 3 horas.
 Empresário como líder Coach /Gestão de Conflitos.
 Processo Seletivo de Empregados /Remuneração Variável.
 Retenção de Talentos. 

Investimento
R$ 180,00
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A Planejamento Estratégico Na Medida
Competências Gerais
Conhecer as vantagens das ferramentas de planejamento estratégico para o 

bom funcionamento e aumento da competitividade da microempresa, de forma 

sustentável.

Modalidade
Presencial.

Formato
Curso, Consultoria e Diálogos.

Carga horária
16 horas acrescidas de 2 horas de consultoria.

Temas dos Diálogos Empresariais
2 a 3 horas.

 Análise de Ambientes e Grupos de Interesse / BSC como Ferramenta 

Gerencial.

 Indicadores de desempenho do BSC / Oportunidades de Negócios e 

Investimentos.

 Missão, Visão e Valores / Gestão por processos. 

Investimento
 R$ 130,00.

Marketing Na Medida
Competências Gerais
Conhecer os principais conceitos de marketing e inclusão de suas ferramentas 

na gestão do negócio. Perceber a importância de colocar o cliente como centro 

das estratégias e ações organizacionais e refletir sobre a atuação da empresa 

na dinâmica do mercado. Elaborar um plano inicial de marketing para divulgar o 

negócio.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Curso, Consultoria e Diálogos.

Carga horária
16 horas acrescidas de 2 horas de consultoria e de 12 horas de diálogos.

Investimento
 R$ 130,00.
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AGestão Estratégica de Vendas Na Medida
Competências Gerais
Compreender os caminhos e estratégias de vendas, refletir sobre a importância 

do vendedor para a empresa, para os clientes e para o empresário, visando atuar 

de maneira estratégica para promover as vendas de produtos e serviços, a fim 

de melhorar os resultados nos negócios.

Modalidade
Presencial. 

Formato
Curso e Consultoria.

Carga horária
16 horas de curso acrescidas de 2 horas de consultoria.

Investimento
R$ 130,00

Gestão de Estoques
Competências Gerais
Capacitar o empresário de microempresa nas técnicas de gestão dos estoques, 

com o objetivo de alcançar resultados operacionais e financeiros satisfatórios, 

bem como atingir as metas e expectativas que contribuam para otimizar sua 

produção e comercialização.

Modalidades
Presencial.

Formato
Curso e Consultoria.

Carga horária
12 horas acrescidas de 2 horas de consultoria.

Investimento
R$ 120,00 (A partir de maio 2016).

Saiba mais sobre o programa Na Medida. 
Fotografe este QR Code para acessar o link.
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