
Prepare-se para seguir 
na direção certa

Dê Cinco Passos para 
uma caminhada segura.

Conte com o programa de  capacitação + consultoria 
adequado as suas necessidades e com o apoio de um consultor, 

vai na sua empresa  que

para lhe orientar como administrar melhor.

Cinco Passos para a



Se você  é empresário de microempresa e tem dificuldades para administrar 

sua empresa, prepare-se para seguir na direção certa.
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OBJETIVO DAS CAPACITAÇÕES 

ENCONTRO 01: VISÃO DO NEGÓCIO Avaliar as 

condições de competitividade e perpetuação do 

negócio.

  

ENCONTRO 02: GESTÃO FINANCEIRA 

Habilitar o empresário para a correta utilização 

do fluxo de caixa e uso do capital de giro no 

negócio.

 

ENCONTRO 03: MERCADO E VENDAS 

Habilitar o empresário para a formulação de 

estratégias de vendas mais eficazes.

  

ENCONTRO 04: TRABALHO EM EQUIPE 

Conscientizar o empresário quanto à 

importância de construir uma equipe eficaz para 

o crescimento do negócio, melhorando sua 

habilidade para trabalhar em equipe.

ENCONTRO 05: INDICADORES GERENCIAIS 

Habilitar o empresário para a construção e 

análise de indicadores de resultados, a fim de 

tomar decisões de negócio mais acertadas.

CONSULTORIA INDIVIDUAL (NA EMPRESA) – 

Agendamento com o cliente  

Consultoria de intervenção na área prioritária 

indicada pelo cliente, tendo como base o 

assunto visto em sala.

REUNIÃO DE AVALIAÇÃO – coletiva no SEBRAE 

Reflexão sobre as novas práticas aprendidas e 

seus resultados na empresa através da troca de 

experiência entre os empresários.
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