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Microempreendedor
Individual (MEI)
É o empresário que fatura
anualmente até R$ 60.000,00, não
tem participação em outra empresa

e possui, no máximo, um empregado.

Microempresa (ME)
Empresa que fatura anualmente

valor até R$ 360.000,00.

Empresa de Pequeno 
Porte (EPP)
Empresa que fatura anualmente de

R$ 360.001,00 até R$ 3.600.000,00.

Potencial Empresário
É a pessoa que possui negócio
próprio, sem registro no CNPJ, 
mas que busca atendimento
para o processo de 
formalização ou

abertura de empresa.

Potencial
Empreendedor
É a pessoa que ainda não está
envolvida diretamente em um
negócio, mas busca informações
para aprimorar sua capacidade
empreendedora.

Empreendedor Rural
É o produtor rural que 
desenvolve atividades
agrícolas e que fatura
até R$3.600.00,00 por

ano.

Veja qual sua
Categoria empresarial
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ATENDIMENTO
ao entrar em contato com o sebrae, quer seja pela central de relacionamento

0800 570 0800 ou presencialmente, em uma de suas unidades, você receberá

atendimento gratuito em diversas áreas, dentre elas: empreendedorismo,

ficanças, inovação, leis e normas, mercado, organização, pessoas e planejamento.

Nesse atendimento você será direcionadopara as soluções que você ou sua empresa

precisam 

consultoria
serviço de diagnóstico de uma situação particular, sobre qual pode ser elaborado

um plano de ação com soluções específicas e adequadas, bem como o acompanhamento

da sua implementação. 

Público: donos de  pequenos negócios e potenciais empresários. 

 

curso
serviço de capacitação onde se busca, por meio de recursos instrucionais, 

desenvolver e aprimorar conhecimentos, atitudes, e habilidades de gestão. 

carga horária: mínima de 12h 

público: donos de pequenos negócios, potenciais empreendedores e potenciais

empresários. 

PALESTRA
É UMA EXPOSIÇÃO ORAL DE CURTA DURAÇÃO DE NATUREZA EDUCACIONAL, voltada para a

disseminação de interesses comuns. 

CARGA HORÁRIA: INFERIOR A 04 HORAS. 

público: donos de pequenos negócios, potenciais empreendedores e potenciais

empresários. 

OFICINA 
É UM TRABALHO EM GRUPO, REALIZADO COM O APOIO DE FACILITADORES, onde se trabalham

temas de interesse por meio de estratégias de exposição oral, dinâmicas de grupo, 

simulações e experimentações. 

CARGA HORÁRIA: INFERIOR A 12 HORAS.  

público: donos de pequenos negócios, potenciais empreendedores e potenciais

empresários. 

seminário 
é uma exposição oral de curta duração, voltada para a disseminação de temas

e a processos de sensibilização, destinada a um grupo de pessoas com interesses

comuns. 

CARGA HORÁRIA: mínima de 04 HORAS.  

público: donos de pequenos negócios, potenciais empreendedores e potenciais

empresários. 

Sebraecomo o pode ajudar você
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Programação
janeiro / fevereiro 2017

gestão financeira na medida
conhecer ferramentas e instrumentos de  
controle financeiro da empresa  para facilitar
a gestão financeira do negócio e agilizar a 
organização, a gestão do capital e a tomada de
decisão, além de planejar estratégias  
empresariais, a partir das informações financeiras. 
  
público alvo: Empresários de microempresas 

conteúdo programático: 

•         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. 

CONSULTORIA: 2H / EMPRESA 

QUANTIDADE DE VAGAS: 15 EMPRESAS 

INVESTIMENTO: R$150 / EMPRESA (OBS: O VALOR DO INVESTIMENTO DÁ DIREITO A CADA EMPRESA
INSCREVER DOIS PARTICIPANTES NO CURSO) 

CANAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO: 
Fone: (93) 3523 1653/2768/1820 
Celular: (93) 981334205 
E-mail: santarem@pa.sebrae.com.br 

Endereço: SEBRAE 
Av. Rui Barbosa, 378 Centro - CEP.68005-080 
Santarém/PA – Brasil 
 

13/02 
a 

17/02

18h
 ás 
22h

20h R$150

data hora c/h investimentocursos - baixo amazonas
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Programação
janeiro / fevereiro 2017

boas práticas de higiene
e manipulação de alimentos
o curso busca criar competências para a  
aplicação de boas práticas de manipulação de 
alimentos seguros no setor de alimentação e
caoacitar profissionais que atuam no setor. 
  
público alvo: Empresários de microempresas 

conteúdo programático: 

•         Doenças transmitidas por alimentos (DTA);  
•         Segurança do alimento, com foco na Resolução RDC 216/2004 da Anvisa;  
•     normas legais para o processo de elaboração e as formas de armazenamento
           e conservação dos alimentos. 
•    conceitos e práticas para aprimorar e melhorar a qualidade dos produtos
           e do ambiente de trabalho. 

carga horária: 20H 
QUANTIDADE DE VAGAS: 35 
INVESTIMENTO: R$60 (ME e EPP) / R$40 (mei) 

CANAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO: 
Fone: (93) 3523 1653/2768/1820 
Celular: (93) 981334205 
E-mail: santarem@pa.sebrae.com.br 

Endereço: SEBRAE 
Av. Rui Barbosa, 378 Centro - CEP.68005-080 
Santarém/PA – Brasil 
 

20/02 
a 

24/02

18h
 ás 
22h

20h
R$60
(me e epp)

R$40
(mei)

data hora c/h investimentocursos - baixo amazonas
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Programação
janeiro / fevereiro 2017

sei vender 
conhecer os componentes de marketing:
produto, ponto, preço, promoção e cliente para
aplicá-los no negócio e melhorar o desempenho
das vendas. 

público alvo: microempreendedor individual 

conteúdo programático: 

•         marketing; 
•         cliente; 
•         produtos e serviços; 
•         definição do preço de venda; 
•         Preço de venda;  
•         Ponto de venda; 
•         Metas de venda; 
•         Modelos de descontos; 
•         Empresa de prestação de serviços; 

QUANTIDADE DE VAGAS: 20 

INVESTIMENTO: R$10 

cANAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO: 
Fone: (93) 3523 1653/2768/1820 
Celular: (93) 981334205 
E-mail: santarem@pa.sebrae.com.br 

Endereço: SEBRAE 
Av. Rui Barbosa, 378 Centro - CEP.68005-080 
Santarém/PA – Brasil 
 

09/02
18h
 ás 
22h

04h R$10

data hora c/h investimentooficinas - baixo amazonas
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Programação
janeiro / fevereiro 2017

preenchimento de relatório mensal 
- (MEI) 
orientar os microempreendedores individuais - mei
no preenchimento do relatório mensal das 
receitas brutas. 

público alvo: microempreendedor individual 

conteúdo programático: 

•         O que é o Relatório Mensal das Receitas Brutas?; 
•       Passo - a - passo para o preenchimento do Relatório Mensal das Receitas Brutas;
•         Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual; 

QUANTIDADE DE VAGAS: 25 

cANAL PARA INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO: 
Fone: (93) 3523 1653/2768/1820 
Celular: (93) 981334205 
E-mail: santarem@pa.sebrae.com.br 

Endereço: SEBRAE 
Av. Rui Barbosa, 378 Centro - CEP.68005-080 
Santarém/PA – Brasil 
 

16/02
15h
 ás 
18h

03h gratuito

data hora c/h investimentooficinas - baixo amazonas
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