
  
 

 



  
 

 



  
 

 



  
 

                                       
    

Período Belém - Cursos Horário CH Investimento 

     

24 a 28.04.2017 

 
Atendimento ao Cliente 
 
Objetivo: Identificar os aspectos que contribuem 

para a satisfação do cliente, refletir criticamente sobre 

as ações e procedimentos de atendimento em sua 

empresa e planejar ações que garantam a satisfação 

dos clientes e possam gerar um impacto positivo nos 

resultados. 

 

Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 

 

Conteúdo Programático: Tratar bem ou atender 

bem? Superar as expectativas dos clientes; Como 

agir em situações de adversidade; Atrair, reter e 

fidelizar o cliente: uma atitude dinâmica na empresa; 

Como agir diante das reclamações do cliente? 

14h as 17h 15h R$80 

 
 

03 A 07.04.2017 

 
Como Conduzir Negociações Eficazes 
 
Objetivo: É um curso que apresenta técnicas que 

permitem identificar os fatores que influenciam uma 

negociação, vivenciar as fases de uma negociação, 

identificar o próprio perfil e o do outro negociador, 

conhecer a importância da relação “ganha-ganha” e o 

fortalecimento de parcerias, de forma a aplicá-las no 

seu dia a dia empresarial, conduzindo negociações 

eficazes. 

 

Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 

 

Conteúdo Programático: Conceitos e técnicas de 

negociação; Estilos de negociadores e fontes de 

poder; Negociação ganha-ganha; Estratégias de 

negociação; Habilidades comportamentais no 

processo de negociação. 

 
 

 

14h as 17h 15h R$80 

 

 

   



  
 

03 a 07.04.2017 

 
Como Elaborar um Plano de Negócio 
 
Objetivo: Levar aos participantes, informações e 

diferenciais competitivos através da elaboração de 

um plano de negócios, abordado questões práticas, 

que precisam ser avaliadas antes do início / 

expansão de uma atividade de caráter empresarial. 

Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 

Conteúdo Programático: O Que É Um Plano De 

Negócio?; Objetivo Do Plano De Negócio; Mercado 

Consumidor; Mercado Fornecedor; Mercado 

Concorrente; Processo Operacional Do Negócio; 

Necessidade De Pessoas – Recursos Humanos; 

Localização – Importância; Projeção Do Volume De 

Vendas; Análise Financeira – Esse Negócio Dá 

Dinheiro? 

 
 

 

14h as 18h 20h R$80 

 
03 a 07.04.2017 

 
Comunicação Oral – A Arte de Falar em 
Público 
 

Objetivo: Promover aos participantes instrumentos 

de técnica vocal e expressividade corporal que 

agreguem valores em suas atividades profissionais e 

com suas relações interpessoais.  

 

Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP), 

Profissionais liberais, executivos, professores, atores, 

políticos, jornalistas e todos que necessitem ou 

desejem ter um bom desempenho no ato de falar em 

público. 

 

Conteúdo Programático: Desenvolvendo 

autoconfiança; Auto avaliação – Conhecendo o 

orador real e o orador imaginário; O que o orador 

deve e não deve fazer; Técnicas de planejamento 

para elaborar uma apresentação em público; O uso 

inteligente dos recursos de apoio numa 

apresentação; Ciclo de palestras – Exercícios 

práticos. 

 

18h as 22h 20h R$80 



  
 

 
 

24 a 28.04.2017 

 

Departamento Pessoal | Avançado 
 
Objetivo: Propiciar, conhecimentos práticos de 

rotinas trabalhistas (cálculos). 

 

Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 

 

Conteúdo Programático: Admissão e desligamento 

de empregados; Jornada de trabalho; Cálculo em 

folha de pagamento; Imposto de Renda na Fonte, 

INSS, FGTS, Pró-Labore; Salário maternidade; 

Rescisões contratuais; Férias, 13º Salário; Trabalho 

da mulher e do menor; Recentes alterações 

previdenciárias; Conhecimento em sistema 

informatizados de pessoal (folha de pagamento, 

benefícios e frequência ao trabalho, etc.), 

comprovado por meio de declaração original e/ ou 

certificado de curso específico. 

18h as 22h 20h R$80 

24 a 28.04.2017 

 
Finanças Empresariais | Controles 
Básicos (Belém e Icoaraci) 
 
Objetivo: Desenvolver a competência de controlar e 
analisar financeiramente a empresa, a partir do 
conhecimento dos instrumentos de controle, previsão 
e análise do seu caixa. 
 
Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 
de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 
 
Conteúdo Programático: A importância dos 
controles financeiros e do Plano de contas; Controles 
dos recursos no dia-a-dia; O fluxo de caixa; Análise 
do fluxo de caixa e determinação do capital de giro; 
Apuração dos resultados da empresa. 

 
 
 
 
 

18h as 22h 20h R$80 



  
 

24 a 28.04.2017 

 
Gestão para Pequenos Negócios 
Objetivo: Capacitar o empreendedor, por meio de 
uma ferramenta simples e poderosa, que pode se 
orientar na busca da atualização constante de seu 
Modelo de Negócios. 
 
Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 
de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 
 
Conteúdo Programático: Gestão de Marketing; 
Gestão de Pessoas; Gestão Financeira; Gestão de 
Mercado; Gestão Empreendedora. 

 
 
 
 

18h as 22h 20h R$80 

03 a 07.04.2017 

 
Licitação | Como Vender para o Governo 
 
Objetivo: Capacitar empresários para participar de 
licitações vendendo para o governo. 
 
Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 
de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP) que 
queiram vender para o governo. 
 
Conteúdo Programático: O que é Licitação; Análise 

de riscos nas Licitações; Modalidades de licitação: 

Convite, tomada de preço, Concorrência, Pregão 

Presencial e eletrônico; Conceitos; Princípios de 

Licitação. Tipos de Licitação: Menor preço, melhor 

técnica, técnica e preço; Dispensa de Licitação, 

Inexigibilidade. Habilitação às Licitações, 

Procedimentos Licitatórios; Análises de Editais; 

Homologação e adjudicação dos processos 

Licitatórios; Exercícios práticos em grupos. Aplicação 

da Lei 123 e 147 ( Lei Geral) nas Licitações 

 

08h as 12h 20h R$80 



  
 

24 a 28.04.2017 

 
Marketing e Vendas 
 
Objetivo: Desenvolver no participante a competência 

para elaborar o planejamento de marketing e sua 

empresa; através de dinâmica e aplicação de 

metodologias e ferramentas; tanto como foco o 

cliente e suas necessidades. 

Público Alvo: Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 

Conteúdo Programático: Conhecendo o marketing 

e sua importância nas empresas; Pesquisa de 

mercado e criação de valores; Ambiente de marketing 

interno, organizacional e do consumidor; aplicando o 

mix de marketing; qualidades indispensáveis do 

profissional de vendas. 

 

14h as 18h 20h R$80 

24 a 28.04.2017 

 
Relações Interpessoais 
 

Objetivo: Proporcionar aos participantes a 

oportunidade de refletirem e vivenciarem questões 

inerentes à integração humana no desempenho de 

suas atividades, visando o fortalecimento da 

comunicação interpessoal e melhoria da qualidade 

das relações humanas.  

Público Alvo: Profissionais preocupados em 

melhorar o seu relacionamento interpessoal, 

Potencial Empresário e Proprietários de Pequenos 

Negócios (MEI, ME e EPP). 

Conteúdo Programático: O Autoconhecimento e as 

Relações Humanas; Comunicação gera emoção; A 

percepção do outro e administração de conflitos; 

Inteligência Emocional: Aprendendo a administrar as 

emoções com ética; Praticando o trabalho em equipe. 

 
 

18h as 22h 20h R$80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

               

24 a 28.04.2017 

 
Técnicas de Atendimento ao Público 
 
Objetivo: Oferecer aos participantes o embasamento 

teórico sobre o assunto, bem como rever 

comportamentos e atitudes visando aprimorar seu 

desempenho profissional, e consequentemente trazer 

mais oportunidades pra si e para empresa que 

trabalha. 

 

Público Alvo: Pessoas que mantém contato direto 

com o público, Potencial Empresário e Proprietários 

de Pequenos Negócios (MEI, ME e EPP). 

 

Conteúdo Programático: O cliente e suas 
necessidades; Comunicando- se com o cliente; 
Atendimento telefônico; Ressignificar atitudes e 
valorizar relacionamentos; Ética, etiqueta e o código 
de defesa do consumidor. 
 

14h as 18h 20h R$80 

 



  
 

 


