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PROGRAMAÇÃO2015

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico ensina você a traçar 
caminhos mais seguros para alcançar seus objetivos e 
metas. Com esse curso, você estará apto a criar 
estratégias para o desenvolvimento do seu negócio. O 
que o possibilitará a fazer um planejamento baseado em 
análise do ambiente de negócios e do ambiente da sua 
empresa.

Período: 04 a 08/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 80,00
Carga Horária: 16 horas/aula + duas horas de consultoria

GESTÃO FINANCEIRA

Decidir o melhor caminho para a sua empresa ficou mais 
fácil do que você pensa e com o resultado que mais 
interessa: lucro. Alie conhecimento com ferramentas para 
realizar a gestão financeira da sua microempresa com 
mais segurança. Os resultados financeiros vão aparecer e 
surpreender você.

Período: 11 a 15/05/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula em sala de aula, mais duas 
horas de consultoria, por empresa.
Investimento: R$ 85,00

OFICINA: INTERNET NA MEDIDA - COMO ANUNCIAR 
PRODUTOS EM UM SITE DE VENDAS

Desmistificando a internet: oportunidades para a 
empresa - Ferramentas disponíveis na internet e suas 
aplicações - Preparando a empresa para vender pela 
internet - Como vender num shopping virtual - Diferentes 
formas de vender pela internet

Data: 19/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 3 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

PALESTRA: TRIBUTAÇÃO NA MEDIDA
 
• Aprender a calcular seus tributos e conhecer as 
vantagens da microempresa, comparadas com as outras 
opções tributárias e as novidades da nova Legislação; 
• A importância social dos tributos - Tipos de opção 
tributária e Comparação de opção tributária - 
Parcelamento do Simples Nacional - As obrigações do 
contador.

Data: 22/05/2015
Horário: 19h às 22h
Carga horária: 2 horas/aula
Investimento: R$ 20,00



PROGRAMAÇÃO2015

CURSO: GESTÃO FINANCEIRA

Decidir o melhor caminho para a sua empresa ficou mais 
fácil do que você pensa e com o resultado que mais 
interessa: lucro. Alie conhecimento com ferramentas para 
realizar a gestão financeira da sua microempresa com 
mais segurança. Os resultados financeiros vão aparecer e 
surpreender você.

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula em sala de aula, mais duas 
horas de consultoria, por empresa.
Investimento: R$ 85,00 
(Curso para microempresas) 

GESTÃO DE PESSOAS E DE EQUIPE

• 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.   

Período: 22 a 27/06/2015 (sábado das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Investimento: R$ 90,00 
Carga Horária: 24 horas/aula em 
sala de aula + 2 horas de consultoria 

OFICINA: PLANO DE MARKETING NA MEDIDA

Compreender a importância do planejamento para o 
sucesso do negócio - Compreender a diferença entre 
marketing, propaganda e vendas - Analisar as variáveis 
internas e externas do ambiente mercadológico - 
Perceber a relevância do planejamento no âmbito 
pessoal e profissional - Rever seus padrões de atuação 
no mercado - Refletir sobre o público-alvo da empresa e 
sua concorrência. 

Período: 16h e 17/06/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 8 horas/aula
Investimento: R$ 50,00

OFICINA: COMO USAR O TWITTER PARA SUA 
EMPRESA

Compreender a internet como uma ferramenta para o 
sucesso do seu negócio e as vantagens de inserir sua 
empresa no twitter.

Data e horário: 23/06/2015
Horário: 18h às 21h 
Carga horária: 3 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

GESTÃO DE PESSOAS

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.   

Período: 01 a 08/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 90,00
Carga Horária: 24 horas/aula + duas horas de consultoria 
por empresa

GESTÃO FINANCEIRA

Decidir o melhor caminho para a sua empresa ficou mais 
fácil do que você pensa e com o resultado que mais 
interessa: lucro. Alie conhecimento com ferramentas para 
realizar a gestão financeira da sua microempresa com 
mais segurança. Os resultados financeiros vão aparecer e 
surpreender você.

Período: 21 a 25/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula, mais duas horas de 
consultoria e/ou diálogo empresarial.
Investimento: R$ 85,00 (esse valor dá direito à 
participação de dois funcionários da mesma empresa, 
além de duas horas de consultoria por empresa).
(Curso para Microempresas)

MARKETING PARA MPE

O plano de marketing é ferramenta importante para uma 
gestão mais eficiente de sua microempresa no mercado, 
de olho no crescimento das empresas.

Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 16 horas/aula, mais duas horas de 
consultoria
Investimento: R$ 70,00 
(Curso para Microempresas)

OFICINA: COMO ABRIR UMA LOJA VIRTUAL
     
Compreender a importância da internet e do 
empreendedorismo digital. Predispor-se a construir uma 
loja virtual para vender os seus produtos/serviços.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 10 horas (sendo 8 horas de curso, mais 
duas horas de consultoria)
Investimento: R$ 50,00 
(Curso para Microempresas)
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GESTÃO DE PESSOAS

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.   

Período: 01 a 08/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 90,00
Carga Horária: 24 horas/aula + duas horas de consultoria 
por empresa

GESTÃO FINANCEIRA

Decidir o melhor caminho para a sua empresa ficou mais 
fácil do que você pensa e com o resultado que mais 
interessa: lucro. Alie conhecimento com ferramentas para 
realizar a gestão financeira da sua microempresa com 
mais segurança. Os resultados financeiros vão aparecer e 
surpreender você.

Período: 21 a 25/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula, mais duas horas de 
consultoria e/ou diálogo empresarial.
Investimento: R$ 85,00 (esse valor dá direito à 
participação de dois funcionários da mesma empresa, 
além de duas horas de consultoria por empresa).
(Curso para Microempresas)

MARKETING PARA MPE

O plano de marketing é ferramenta importante para uma 
gestão mais eficiente de sua microempresa no mercado, 
de olho no crescimento das empresas.

Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 16 horas/aula, mais duas horas de 
consultoria
Investimento: R$ 70,00 
(Curso para Microempresas)

OFICINA: COMO ABRIR UMA LOJA VIRTUAL
     
Compreender a importância da internet e do 
empreendedorismo digital. Predispor-se a construir uma 
loja virtual para vender os seus produtos/serviços.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 10 horas (sendo 8 horas de curso, mais 
duas horas de consultoria)
Investimento: R$ 50,00 
(Curso para Microempresas)



Cada palestra terá o investimento
de R$20,00 por participante.

PALESTRAS
GERENCIAIS
2015

PALESTRAS
GERENCIAIS

2015

JUNHO

MAIO
Dia: 05/05/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Gerenciando o Fluxo de Caixa

Dia: 13/05/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Entendendo Custo, Despesa e Preço de Venda

Dia: 19/05/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Lucratividade: Crescer e Sobreviver

Dia: 27/05/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Planejando a Abertura de Sua Empresa

Dia: 02/06/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Controles Financeiros

Dia: 10/06/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Como Identificar uma Oportunidade de 
Negócios

Dia: 17/06/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Aumente suas Vendas

Dia: 25/06/2015
Horário: 14h30 às 17h30
Palestra: Atendimento ao Cliente

JULHO
Dia: 01/07/2015
Horário: 18h30 às 20h30
Palestra: Planejar é o Segredo do Sucesso

Dia: 08/07/2015
Horário: 18h30 às 20h30
Palestra: Controlando as Finanças Pessoais

Dia: 15/07/2015
Palestra: 18h30 às 20h30
Horário: Como Encantar Clientes

Dia: 22/07/2015
Horário: 18h30 às 20h30
Palestra: Tributação na Medida

Dia: 29/07/2015
Horário: 18h30 às 20h30
Palestra: Marketing para MPE



PROGRAMA DE 
ORIENTAÇÃO 
AO CANDIDATO 
A EMPRESÁRIO

elaborar roteiro para a coleta de informações para subsidiar o 
plano de negócio.

4. MÓDULO – CONHECENDO SEU NEGÓCIO
 (Presencial de 4 horas/aula): 
O cliente é orientado a organizar as informações coletadas, passa 
a desenvolver atitude de planejar e monitorar constantemente e 
elaborar o seu plano de negócio.

5. MÓDULO – CONSULTORIA DE VIABILIDADE 
(Presencial de 4 horas/aula):
 O cliente é atendido individualmente por um consultor que, 
utilizando as informações levantadas e organizadas no módulo 
Conhecendo seu Negócio, irá ajudá-lo a analisar a viabilidade 
do seu plano de negócio. 

Obs: Para chegar até a consultoria de viabilidade, é necessário 
disponibilidade, esforço e dedicação do participante em todas as 
atividades do Programa, principalmente na coleta e organização 
das informações sobre o negócio.

COMO PARTICIPAR 

O interessado em participar do Programa PRÓPRIO deverá fazer 
sua inscrição no setor de atendimento do SEBRAE, pagando uma 
taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) referente a todos os 
módulos, mais duas horas de consultoria, que será agendada 
com cada participante. A consultoria é o momento de concluir o 
plano de negócio para que o participante abra seu 
empreendimento com mais segurança.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- A inscrição é individual, não sendo válida para os sócios da 
empresa.

- As consultorias deverão ser previamente agendadas com a 
Coordenação do Programa PRÓPRIO, presencialmente ou pelos 
telefones:

(86) 3216-1374
(86) 3216-1362
(86) 9427-6427 (horário comercial)

- Alterações de datas só serão aceitas até 24h antes do horário da 
consultoria. O prazo da consultoria de plano de negócio é de até 
20 dias úteis após o término dos 4 módulos, portanto, fique atento 
para receber essa consultoria logo que concluir essa 
capacitação.

PÚBLICO-ALVO: 
Pessoas interessadas em abrir seu próprio negócio.

Objetivo: Propiciar assessoria completa para abrir um negócio, 
desde a análise do perfil empresarial e conhecimentos para 
planejar seu negócio até a consultoria de viabilidade.

O PROGRAMA É COMPOSTO POR 5 (CINCO) MÓDULOS.

1. MÓDULO – PORTAS ABERTAS 
(Palestra de 1h30min): 
O cliente vai conhecer como o PRÓPRIO funciona, os demais 
módulos e saber como o SEBRAE poderá ajudá-lo na abertura do 
seu negócio.

2. MÓDULO – DESPERTANDO O EMPRESÁRIO 
(Presencial de 4 horas/aula): 
O cliente conhece as características essenciais dos empresários 
de sucesso, a orientação para resultados, passa a refletir sobre 
atitudes e habilidades essenciais ao empreendedorismo. Registra 
sua autopercepção, faz um inventário pessoal e compromete-se 
em desenvolver características indispensáveis para o 
empreendedor.

3. MÓDULO – COLETANDO INFORMAÇÕES 
(Presencial de 4 horas/aula): 
Conhecer questões fundamentais para abertura do negócio. 
Desenvolver atitudes que facilitem a busca das informações e 



MÓDULO

I - PORTAS ABERTAS
Dia: 05/05/2015
Horário:  
• 15h às 16h30
• 19h às 20h30
Local: SEBRAE/PI

II - DESPERTANDO O EMPRESÁRIO
Dia: 12/05/2015
Horário:   
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

III - COLETANDO INFORMAÇÕES
Dia: 18/05/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

IV - CONHECENDO SEU NEGÓCIO 
Dia: 27/05/2015
Horário:   
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

V - CONSULTORIA DE VIABILIDADE
Atendimento individual, com dia e hora 
marcados.

MÓDULO 

I - PORTAS ABERTAS
Dia: 02/06/2015
Horário:   
• 15h às 16h30
• 19h às 20h30
Local: SEBRAE/PI

II - DESPERTANDO O EMPRESÁRIO
Dia: 09/06/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

III - COLETANDO INFORMAÇÕES
Dia: 16/06/2015
Horário:   
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

IV - CONHECENDO SEU NEGÓCIO
Dia: 24/06/2015
Horário:   
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

V - CONSULTORIA DE VIABILIDADE
Atendimento individual, com dia e hora marcados.



 MÓDULO

I - PORTAS ABERTAS
Dia: 30/06/2015
Horário:   
• 15h às 16h30
• 19h às 20h30
Local: SEBRAE/PI

II - DESPERTANDO O EMPRESÁRIO
Dia: 07/06/2015
Horário:   
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

III - COLETANDO INFORMAÇÕES
Dia: 14/07/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

IV - CONHECENDO SEU NEGÓCIO 
Dia: 23/07/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

V - CONSULTORIA DE VIABILIDADE
Atendimento individual, com dia e hora marcados.

MÓDULO

I - PORTAS ABERTAS
Dia: 27/07/2015
Horário:  
• 15h às 16h30
• 19h às 20h30
Local: SEBRAE/PI

II - DESPERTANDO O EMPRESÁRIO
Dia: 04/07/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

III - COLETANDO INFORMAÇÕES
Dia: 12/08/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

IV - CONHECENDO SEU NEGÓCIO 
Dia: 19/08/2015
Horário:  
• 14h às 18h
• 18h às 22h
Local: SEBRAE/PI

V - CONSULTORIA DE VIABILIDADE
Atendimento individual, com dia e hora 
marcados.



Oficina: SEI Planejar
Dia: 06/05/2015
Horário: 14h30 às 17h30

Oficina: SEI Vender
Dia: 13/05/2015
Horário: 9h às 12h

Oficina: SEI Controlar Meu 
Dinheiro
Dia: 20/05/2015
Horário: 14h30 às 17h30

SEI Comprar
Dia: 27/05/2015
Horário: 9h às 12h

SEI Vender
Dia: 03/06/2015
Horário: 14h30 às 17h40

SEI Planejar
Dia: 10/06/2015
Horário: 9h às 12h

SEI Empreender
Dia: 17/06/2015
Horário: 14h30 às 17h30

SEI Controlar meu Dinheiro
Dia: 24/06/2015
Horário: 9h às 12h

SEI Comprar
Dia: 01/07/2015
Horário: 14h30 às 17h30

SEI Vender
Dia: 08/07/2015
Horário: 9h às 12h

SEI Planejar
Dia: 15/07/2015
Horário: 14h30 às 17h30

SEI Empreender
Dia: 22/07/2015
Horário: 9h às 12h

SEI Controlar meu Dinheiro
Dia: 29/07/2015
Horário: 14h30 às 17h30

MAIO

JUNHO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

As  Inscrições para as Oficinas SEI 

são gratuitas.

             

As vagas são limitadas e somente 

Microempreendedores 

Individuais formalizados com 

CNPJ podem participar.

Ao SEBRAE/PI é reservado o 

direito de adiar e/ou cancelar 

qualquer curso, caso não haja 

número suficiente de 

participantes para sua 

realização.

PÚBLICO-ALVO
As Oficinas SEI são direcionadas aos 
Microempreendedores Individuais nas áreas de comércio, 
indústria e serviços em todo o território nacional.

Essas oficinas darão maiores condições aos 
Microempreendedores de gerenciarem seus 
empreendimentos.

MEI
MICROEMPREENDEDOR

INDIVIDUAL

OBJETIVO DAS OFICINAS SEI

Capacitar os 
Microempreendedores Individuais 
por meio de um conjunto de 
soluções específicas para melhorar 
a gestão de seus negócios e 
promover sua consolidação e 
fortalecimento no mercado.

JULHO



O EMPRETEC é um seminário que foi desenvolvido pela 

ONU, baseado em pesquisas com empreendedores de 

sucesso em diversos países. É realizado no Brasil com 

exclusividade pelo SEBRAE há mais de 20 anos. O 

Empretec estimula e desenvolve o comportamento 

empreendedor através de metodologia vivencial e 

interativa com jogos, exercícios e debates.

Duração do Seminário: 

imersão de 6 dias

Carga horária: 60 horas/aula

Data da entrevista em Uruçuí: 

01 a 03/06/2015

Data de realização do Seminário: 

22 a 27/06/2015

Forma de pagamento: 

R$ 600,00 à vista e 

R$ 700,00 a prazo.

SEBRAE 
EM URUÇUÍ

PROGRAMAÇÃO 
AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO 
EMPRESARIAL

 SEBRAE EM  
URUÇUÍ/2015

GESTÃO DE PESSOAS E DE EQUIPE

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.   

Período: 29 a 31/05/2015
Horário: 18h às 22h e das 8h às 18h
Investimento: R$ 45,00 
Carga Horária: 24 horas/aula em sala de aula + 02 horas 
de consultoria 
(Curso para Microempresas)

OFICINAS SEI:

- SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO – 17.07 
- SEI VENDER – 18.07

VAGAS LIMITADAS
• manucaferraz@yahoo.com.br 
• sebraeurucui@hotmail.com



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Unidade de Atendimento Individual e Mercado - SEBRAE/PI 

Av. Campos Sales, 1046 – Centro – Teresina/PI.

e-mail: treinamentoempresarial@pi.sebrae.com.br

Fone:  (86) 3216-1373/3216-1374/9427-6427/3216-1362  

(Horário comercial) 

ABRIL

Teresina: 04/05 a 06/05

Piripiri: 06/04 a 11/04

MAIO

Parnaíba: 18/05 a 23/05

Picos: 25/05 a 30/05

JUNHO

Teresina: 22/06 a 27/06

Floriano: 22/06 a 27/06

CURSOS, OFICINAS E
PALESTRAS

OFICINA: ANÁLISE DE MERCADO

Compreender os elementos que compõem o 
microambiente de negócio para propiciar a análise do 
mercado e conhecer a ferramenta para sistematizar as 
informações do microambiente. Reconhecer a 
importância dos elementos que compõem o 
microambiente. Conceituação de planejamento e 
análise de mercado. Conceituação dos elementos do 
microambiente. Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: pesquisas de mercado – 
Benchmarking -  Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: análise SWOT - Tomada de 
decisões. Análise de mercado - utilização da ferramenta 
em trabalho individual.

Período: 01 e 02/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 8 horas/aula 
Investimento: R$ 50,00 

OFICINA: ANÁLISE DE NEGÓCIOS – PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender a importância dos processos 
organizacionais e operacionais do seu negócio 
objetivando obter melhores resultados. Refletir sobre as 

potencialidades de seu negócio, com base na análise 
dos processos organizacionais e operacionais. 
Predispor-se a adotar atitudes e posicionamentos que 
direcionem para novas perspectivas em seu negócio.

Período: 09/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 4 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: 80,00

OFICINA: PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender o conceito e as ferramentas para 
elaboração do Plano de Negócios - Predispor-se a 
elaborar o Plano de Negócios para seu futuro 
empreendimento - Utilizar as ferramentas que subsidiam 
a elaboração de um Plano de Negócios. 
 

Conteúdo programático
O mercado e a descrição de seu negócio. O plano 
operacional e financeiro de seu negócio.

Periodo: 23 e 24/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 6 horas/aula
Investimento: R$ 45,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador - 
o passo-a-passo de uma apresentação - Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal - O Instrumento da Voz - 
Conquista do interesse e da atenção - Postura, Imagem 
e Personalidade - Fala de improviso - Recursos 
Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes 
internos e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

APRENDER A EMPREENDER

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a 
gestão de pequenos negócios.
A estrutura do mercado - Pesquisando o mercado - 
Diagnosticando a situação financeira - Fluxo de caixa.

Período: 30/06/2015 a 04/07/2015 
(sábado será das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 24 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador 
- o passo-a-passo de uma apresentação - 
Planejamento escrito - A Expressão Verbal - O 
Instrumento da Voz - Conquista do interesse e da 
atenção - Postura, Imagem e Personalidade - Fala de 
improviso - Recursos Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes internos 
e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade  - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00 

CONTROLES FINANCEIROS

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para controlar financeiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, 
utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem a 
organização financeira para melhor gestão do capital 
da empresa.

Período:  07/07/2015 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

WORKSHOP:  PERDENDO O MEDO 
DE FALAR EM  PÚBLICO

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador;
passo a passo de uma apresentação- Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal- O Instrumento da Voz; 
Conquista do interesse e da atenção -  Postura, 
Imagem  e Personalidade - Fala de improviso.
  
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 65,00

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

Desenvolver no participante a competência de formar 
preço de venda a partir da composição dos gastos de 
seu negócio.

Período: 27 a 31/07/2015
Horário: 18h às 22h                         
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula                      

VISUAL E MERCHANDISING: VITRINISMO

Analisar o visual da loja, como base nos conceitos e 
técnicas, para melhorar a exposição dos seus produtos 
e como estratégia para aumentar as vendas.

Período: 07 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 16 horas/aula em sala de aula mais  
duas de consultoria por empresa.

CONTABILIDADE NA PRÁTICA – UM BALANÇO DE 
COMO  ESTÁ O SEU NEGÓCIO

Propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir 
das informações contábeis.
 

Período: 14 a 18/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE  - ATENDENDO COM 
EXCELÊNCIA

Desenvolver as competências de refletir sobre a 
satisfação do cliente e de como agregar valor gerando 
encantamento e reforçando a postura competitiva de 
sua própria empresa.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula

CURSO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 
PLANEJAR SUAS FINANÇAS É PLANEJAR O FUTURO

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os 
resultados da empresa; planejar estratégias 
empresariais  no âmbito da administração financeira da 
empresa; projetar fluxo de caixa. 
 
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 15 horas/aula



PROGRAMAÇÃO2015

CURSOS, OFICINAS E
PALESTRASOFICINA: ANÁLISE DE MERCADO

Compreender os elementos que compõem o 
microambiente de negócio para propiciar a análise do 
mercado e conhecer a ferramenta para sistematizar as 
informações do microambiente. Reconhecer a 
importância dos elementos que compõem o 
microambiente. Conceituação de planejamento e 
análise de mercado. Conceituação dos elementos do 
microambiente. Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: pesquisas de mercado – 
Benchmarking -  Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: análise SWOT - Tomada de 
decisões. Análise de mercado - utilização da ferramenta 
em trabalho individual.

Período: 01 e 02/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 8 horas/aula 
Investimento: R$ 50,00 

OFICINA: ANÁLISE DE NEGÓCIOS – PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender a importância dos processos 
organizacionais e operacionais do seu negócio 
objetivando obter melhores resultados. Refletir sobre as 

potencialidades de seu negócio, com base na análise 
dos processos organizacionais e operacionais. 
Predispor-se a adotar atitudes e posicionamentos que 
direcionem para novas perspectivas em seu negócio.

Período: 09/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 4 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: 80,00

OFICINA: PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender o conceito e as ferramentas para 
elaboração do Plano de Negócios - Predispor-se a 
elaborar o Plano de Negócios para seu futuro 
empreendimento - Utilizar as ferramentas que subsidiam 
a elaboração de um Plano de Negócios. 
 

Conteúdo programático
O mercado e a descrição de seu negócio. O plano 
operacional e financeiro de seu negócio.

Periodo: 23 e 24/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 6 horas/aula
Investimento: R$ 45,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador - 
o passo-a-passo de uma apresentação - Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal - O Instrumento da Voz - 
Conquista do interesse e da atenção - Postura, Imagem 
e Personalidade - Fala de improviso - Recursos 
Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes 
internos e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

APRENDER A EMPREENDER

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a 
gestão de pequenos negócios.
A estrutura do mercado - Pesquisando o mercado - 
Diagnosticando a situação financeira - Fluxo de caixa.

Período: 30/06/2015 a 04/07/2015 
(sábado será das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 24 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador 
- o passo-a-passo de uma apresentação - 
Planejamento escrito - A Expressão Verbal - O 
Instrumento da Voz - Conquista do interesse e da 
atenção - Postura, Imagem e Personalidade - Fala de 
improviso - Recursos Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes internos 
e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade  - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00 

CONTROLES FINANCEIROS

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para controlar financeiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, 
utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem a 
organização financeira para melhor gestão do capital 
da empresa.

Período:  07/07/2015 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

WORKSHOP:  PERDENDO O MEDO 
DE FALAR EM  PÚBLICO

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador;
passo a passo de uma apresentação- Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal- O Instrumento da Voz; 
Conquista do interesse e da atenção -  Postura, 
Imagem  e Personalidade - Fala de improviso.
  
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 65,00

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

Desenvolver no participante a competência de formar 
preço de venda a partir da composição dos gastos de 
seu negócio.

Período: 27 a 31/07/2015
Horário: 18h às 22h                         
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula                      

VISUAL E MERCHANDISING: VITRINISMO

Analisar o visual da loja, como base nos conceitos e 
técnicas, para melhorar a exposição dos seus produtos 
e como estratégia para aumentar as vendas.

Período: 07 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 16 horas/aula em sala de aula mais  
duas de consultoria por empresa.

CONTABILIDADE NA PRÁTICA – UM BALANÇO DE 
COMO  ESTÁ O SEU NEGÓCIO

Propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir 
das informações contábeis.
 

Período: 14 a 18/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE  - ATENDENDO COM 
EXCELÊNCIA

Desenvolver as competências de refletir sobre a 
satisfação do cliente e de como agregar valor gerando 
encantamento e reforçando a postura competitiva de 
sua própria empresa.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula

CURSO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 
PLANEJAR SUAS FINANÇAS É PLANEJAR O FUTURO

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os 
resultados da empresa; planejar estratégias 
empresariais  no âmbito da administração financeira da 
empresa; projetar fluxo de caixa. 
 
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 15 horas/aula



PROGRAMAÇÃO2015

CURSOS, OFICINAS E
PALESTRAS

OFICINA: ANÁLISE DE MERCADO

Compreender os elementos que compõem o 
microambiente de negócio para propiciar a análise do 
mercado e conhecer a ferramenta para sistematizar as 
informações do microambiente. Reconhecer a 
importância dos elementos que compõem o 
microambiente. Conceituação de planejamento e 
análise de mercado. Conceituação dos elementos do 
microambiente. Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: pesquisas de mercado – 
Benchmarking -  Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: análise SWOT - Tomada de 
decisões. Análise de mercado - utilização da ferramenta 
em trabalho individual.

Período: 01 e 02/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 8 horas/aula 
Investimento: R$ 50,00 

OFICINA: ANÁLISE DE NEGÓCIOS – PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender a importância dos processos 
organizacionais e operacionais do seu negócio 
objetivando obter melhores resultados. Refletir sobre as 

potencialidades de seu negócio, com base na análise 
dos processos organizacionais e operacionais. 
Predispor-se a adotar atitudes e posicionamentos que 
direcionem para novas perspectivas em seu negócio.

Período: 09/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 4 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: 80,00

OFICINA: PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender o conceito e as ferramentas para 
elaboração do Plano de Negócios - Predispor-se a 
elaborar o Plano de Negócios para seu futuro 
empreendimento - Utilizar as ferramentas que subsidiam 
a elaboração de um Plano de Negócios. 
 

Conteúdo programático
O mercado e a descrição de seu negócio. O plano 
operacional e financeiro de seu negócio.

Periodo: 23 e 24/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 6 horas/aula
Investimento: R$ 45,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador - 
o passo-a-passo de uma apresentação - Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal - O Instrumento da Voz - 
Conquista do interesse e da atenção - Postura, Imagem 
e Personalidade - Fala de improviso - Recursos 
Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes 
internos e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

APRENDER A EMPREENDER

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a 
gestão de pequenos negócios.
A estrutura do mercado - Pesquisando o mercado - 
Diagnosticando a situação financeira - Fluxo de caixa.

Período: 30/06/2015 a 04/07/2015 
(sábado será das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 24 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador 
- o passo-a-passo de uma apresentação - 
Planejamento escrito - A Expressão Verbal - O 
Instrumento da Voz - Conquista do interesse e da 
atenção - Postura, Imagem e Personalidade - Fala de 
improviso - Recursos Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes internos 
e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade  - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00 

CONTROLES FINANCEIROS

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para controlar financeiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, 
utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem a 
organização financeira para melhor gestão do capital 
da empresa.

Período:  07/07/2015 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

WORKSHOP:  PERDENDO O MEDO 
DE FALAR EM  PÚBLICO

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador;
passo a passo de uma apresentação- Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal- O Instrumento da Voz; 
Conquista do interesse e da atenção -  Postura, 
Imagem  e Personalidade - Fala de improviso.
  
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 65,00

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

Desenvolver no participante a competência de formar 
preço de venda a partir da composição dos gastos de 
seu negócio.

Período: 27 a 31/07/2015
Horário: 18h às 22h                         
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula                      

VISUAL E MERCHANDISING: VITRINISMO

Analisar o visual da loja, como base nos conceitos e 
técnicas, para melhorar a exposição dos seus produtos 
e como estratégia para aumentar as vendas.

Período: 07 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 16 horas/aula em sala de aula mais  
duas de consultoria por empresa.

CONTABILIDADE NA PRÁTICA – UM BALANÇO DE 
COMO  ESTÁ O SEU NEGÓCIO

Propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir 
das informações contábeis.
 

Período: 14 a 18/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE  - ATENDENDO COM 
EXCELÊNCIA

Desenvolver as competências de refletir sobre a 
satisfação do cliente e de como agregar valor gerando 
encantamento e reforçando a postura competitiva de 
sua própria empresa.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula

CURSO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 
PLANEJAR SUAS FINANÇAS É PLANEJAR O FUTURO

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os 
resultados da empresa; planejar estratégias 
empresariais  no âmbito da administração financeira da 
empresa; projetar fluxo de caixa. 
 
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 15 horas/aula



PROGRAMAÇÃO2015

CURSOS, OFICINAS E
PALESTRAS

OFICINA: ANÁLISE DE MERCADO

Compreender os elementos que compõem o 
microambiente de negócio para propiciar a análise do 
mercado e conhecer a ferramenta para sistematizar as 
informações do microambiente. Reconhecer a 
importância dos elementos que compõem o 
microambiente. Conceituação de planejamento e 
análise de mercado. Conceituação dos elementos do 
microambiente. Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: pesquisas de mercado – 
Benchmarking -  Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: análise SWOT - Tomada de 
decisões. Análise de mercado - utilização da ferramenta 
em trabalho individual.

Período: 01 e 02/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 8 horas/aula 
Investimento: R$ 50,00 

OFICINA: ANÁLISE DE NEGÓCIOS – PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender a importância dos processos 
organizacionais e operacionais do seu negócio 
objetivando obter melhores resultados. Refletir sobre as 

potencialidades de seu negócio, com base na análise 
dos processos organizacionais e operacionais. 
Predispor-se a adotar atitudes e posicionamentos que 
direcionem para novas perspectivas em seu negócio.

Período: 09/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 4 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: 80,00

OFICINA: PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender o conceito e as ferramentas para 
elaboração do Plano de Negócios - Predispor-se a 
elaborar o Plano de Negócios para seu futuro 
empreendimento - Utilizar as ferramentas que subsidiam 
a elaboração de um Plano de Negócios. 
 

Conteúdo programático
O mercado e a descrição de seu negócio. O plano 
operacional e financeiro de seu negócio.

Periodo: 23 e 24/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 6 horas/aula
Investimento: R$ 45,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador - 
o passo-a-passo de uma apresentação - Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal - O Instrumento da Voz - 
Conquista do interesse e da atenção - Postura, Imagem 
e Personalidade - Fala de improviso - Recursos 
Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes 
internos e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

APRENDER A EMPREENDER

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a 
gestão de pequenos negócios.
A estrutura do mercado - Pesquisando o mercado - 
Diagnosticando a situação financeira - Fluxo de caixa.

Período: 30/06/2015 a 04/07/2015 
(sábado será das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 24 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador 
- o passo-a-passo de uma apresentação - 
Planejamento escrito - A Expressão Verbal - O 
Instrumento da Voz - Conquista do interesse e da 
atenção - Postura, Imagem e Personalidade - Fala de 
improviso - Recursos Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes internos 
e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade  - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00 

CONTROLES FINANCEIROS

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para controlar financeiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, 
utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem a 
organização financeira para melhor gestão do capital 
da empresa.

Período:  07/07/2015 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

WORKSHOP:  PERDENDO O MEDO 
DE FALAR EM  PÚBLICO

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador;
passo a passo de uma apresentação- Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal- O Instrumento da Voz; 
Conquista do interesse e da atenção -  Postura, 
Imagem  e Personalidade - Fala de improviso.
  
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 65,00

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

Desenvolver no participante a competência de formar 
preço de venda a partir da composição dos gastos de 
seu negócio.

Período: 27 a 31/07/2015
Horário: 18h às 22h                         
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula                      

VISUAL E MERCHANDISING: VITRINISMO

Analisar o visual da loja, como base nos conceitos e 
técnicas, para melhorar a exposição dos seus produtos 
e como estratégia para aumentar as vendas.

Período: 07 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 16 horas/aula em sala de aula mais  
duas de consultoria por empresa.

CONTABILIDADE NA PRÁTICA – UM BALANÇO DE 
COMO  ESTÁ O SEU NEGÓCIO

Propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir 
das informações contábeis.
 

Período: 14 a 18/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE  - ATENDENDO COM 
EXCELÊNCIA

Desenvolver as competências de refletir sobre a 
satisfação do cliente e de como agregar valor gerando 
encantamento e reforçando a postura competitiva de 
sua própria empresa.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula

CURSO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 
PLANEJAR SUAS FINANÇAS É PLANEJAR O FUTURO

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os 
resultados da empresa; planejar estratégias 
empresariais  no âmbito da administração financeira da 
empresa; projetar fluxo de caixa. 
 
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 15 horas/aula



PROGRAMAÇÃO2015

CURSOS, OFICINAS E
PALESTRAS

OFICINA: ANÁLISE DE MERCADO

Compreender os elementos que compõem o 
microambiente de negócio para propiciar a análise do 
mercado e conhecer a ferramenta para sistematizar as 
informações do microambiente. Reconhecer a 
importância dos elementos que compõem o 
microambiente. Conceituação de planejamento e 
análise de mercado. Conceituação dos elementos do 
microambiente. Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: pesquisas de mercado – 
Benchmarking -  Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: análise SWOT - Tomada de 
decisões. Análise de mercado - utilização da ferramenta 
em trabalho individual.

Período: 01 e 02/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 8 horas/aula 
Investimento: R$ 50,00 

OFICINA: ANÁLISE DE NEGÓCIOS – PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender a importância dos processos 
organizacionais e operacionais do seu negócio 
objetivando obter melhores resultados. Refletir sobre as 

potencialidades de seu negócio, com base na análise 
dos processos organizacionais e operacionais. 
Predispor-se a adotar atitudes e posicionamentos que 
direcionem para novas perspectivas em seu negócio.

Período: 09/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 4 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: 80,00

OFICINA: PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender o conceito e as ferramentas para 
elaboração do Plano de Negócios - Predispor-se a 
elaborar o Plano de Negócios para seu futuro 
empreendimento - Utilizar as ferramentas que subsidiam 
a elaboração de um Plano de Negócios. 
 

Conteúdo programático
O mercado e a descrição de seu negócio. O plano 
operacional e financeiro de seu negócio.

Periodo: 23 e 24/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 6 horas/aula
Investimento: R$ 45,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador - 
o passo-a-passo de uma apresentação - Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal - O Instrumento da Voz - 
Conquista do interesse e da atenção - Postura, Imagem 
e Personalidade - Fala de improviso - Recursos 
Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes 
internos e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

APRENDER A EMPREENDER

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a 
gestão de pequenos negócios.
A estrutura do mercado - Pesquisando o mercado - 
Diagnosticando a situação financeira - Fluxo de caixa.

Período: 30/06/2015 a 04/07/2015 
(sábado será das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 24 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador 
- o passo-a-passo de uma apresentação - 
Planejamento escrito - A Expressão Verbal - O 
Instrumento da Voz - Conquista do interesse e da 
atenção - Postura, Imagem e Personalidade - Fala de 
improviso - Recursos Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes internos 
e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade  - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00 

CONTROLES FINANCEIROS

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para controlar financeiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, 
utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem a 
organização financeira para melhor gestão do capital 
da empresa.

Período:  07/07/2015 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

WORKSHOP:  PERDENDO O MEDO 
DE FALAR EM  PÚBLICO

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador;
passo a passo de uma apresentação- Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal- O Instrumento da Voz; 
Conquista do interesse e da atenção -  Postura, 
Imagem  e Personalidade - Fala de improviso.
  
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 65,00

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

Desenvolver no participante a competência de formar 
preço de venda a partir da composição dos gastos de 
seu negócio.

Período: 27 a 31/07/2015
Horário: 18h às 22h                         
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula                      

VISUAL E MERCHANDISING: VITRINISMO

Analisar o visual da loja, como base nos conceitos e 
técnicas, para melhorar a exposição dos seus produtos 
e como estratégia para aumentar as vendas.

Período: 07 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 16 horas/aula em sala de aula mais  
duas de consultoria por empresa.

CONTABILIDADE NA PRÁTICA – UM BALANÇO DE 
COMO  ESTÁ O SEU NEGÓCIO

Propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir 
das informações contábeis.
 

Período: 14 a 18/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE  - ATENDENDO COM 
EXCELÊNCIA

Desenvolver as competências de refletir sobre a 
satisfação do cliente e de como agregar valor gerando 
encantamento e reforçando a postura competitiva de 
sua própria empresa.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula

CURSO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 
PLANEJAR SUAS FINANÇAS É PLANEJAR O FUTURO

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os 
resultados da empresa; planejar estratégias 
empresariais  no âmbito da administração financeira da 
empresa; projetar fluxo de caixa. 
 
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 15 horas/aula



0800 570 0800
3216-1384 • 3216-1374

FERRAMENTAS
DE GESTÃO
AVANÇADA

Quanto mais uma empresa cresce, maiores são suas 
dificuldades e seus desafios. Mas, em compensação, 
maiores também são as oportunidades. Pensando nisso, o 
Sebrae criou um conjunto de soluções denominado SEBRAE 
MAIS, para quem tem interesse em expandir os negócios, trocar 
experiências e buscar novas soluções para o crescimento e a 
evolução da empresa.

O Programa SEBRAE MAIS foi desenvolvido para empresas 
avançadas, isto é, empresas com mais de dois anos de 
funcionamento, mais de seis funcionários e que já tenham 
superado questões básicas de gestão nas áreas de recursos 
humanos, processos, marketing e finanças.

CICLO DE PALESTRAS SEBRAE MAIS

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS - DEFINA O FUTURO DA SUA 
EMPRESA

Faça uma análise completa do seu ambiente empresarial, 
identificando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 
ameaças para elaborar e implementar um plano estratégico.
Duração: 24h
Horário: 
8h30 às 18h30 (1º, 2º e 3º encontro)
8h30 às 13h30 (4º encontro)
Consultoria Individual (por empresa): 18h
Investimento: R$ 1.000,00

GESTÃO DA INOVAÇÃO - INOVAR PARA COMPETIR

Inovação não é só tecnologia, mas uma nova forma de gerir o 
negócio, fazendo e agregando mais valor. Vai da implementação 
de novas práticas de gestão e marketing até um novo produto, 
serviço ou processo. A inovação é fundamental para tornar sua 
empresa mais competitiva e evoluir no mercado.
Duração: 15h
Horário: 19h às 22h
Consultoria Individual (por empresa): 3h
Investimento: R$ 350,00

ENCONTROS EMPRESARIAIS

É uma solução que tem como objetivo promover a interação de 
empresários de um mesmo ou de vários setores, por meio de um 
ciclo de encontros e eventos planejados em que são 
apresentados e debatidos temas específicos do interesse 
empresarial, gerando aprendizado entre os participantes e ainda 
a criação ou fortalecimento de redes de relacionamentos.
Duração: 2h
Horário: 19h às 21h
Investimento: R$ 300,00

GESTÃO DA QUALIDADE

A solução está focada no desenvolvimento da cultura da 
qualidade implementada nas empresas, embasada no Modelo 
de Excelência em Gestão, elaborado pela FNQ.
Duração: 5 Módulos - aprox. 9 meses
114h ( 80h de capacitacão e 34h de consultoria)
Investimento: R$ 1.500,00

GESTÃO FINANCEIRA - 
DO CONTROLE À DECISÃO

Entenda as informações financeiras da sua empresa e 
transforme-as em ferramentas para decisões eficientes. Você 
aprende enquanto aplica, com o acompanhamento de um 
consumidor.

Duração: 3 meses com momentos presenciais e pela internet
Horário: 
8h30 às 18h30 (1º encontro)
8h30 às 12h30 (2º, 3º e 4º encontro)
Consultoria Individual (por empresa)
Investimento: R$ 1.000,00

OFICINA: ANÁLISE DE MERCADO

Compreender os elementos que compõem o 
microambiente de negócio para propiciar a análise do 
mercado e conhecer a ferramenta para sistematizar as 
informações do microambiente. Reconhecer a 
importância dos elementos que compõem o 
microambiente. Conceituação de planejamento e 
análise de mercado. Conceituação dos elementos do 
microambiente. Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: pesquisas de mercado – 
Benchmarking -  Conceituação da ferramenta de 
análise de mercado: análise SWOT - Tomada de 
decisões. Análise de mercado - utilização da ferramenta 
em trabalho individual.

Período: 01 e 02/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 8 horas/aula 
Investimento: R$ 50,00 

OFICINA: ANÁLISE DE NEGÓCIOS – PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender a importância dos processos 
organizacionais e operacionais do seu negócio 
objetivando obter melhores resultados. Refletir sobre as 

potencialidades de seu negócio, com base na análise 
dos processos organizacionais e operacionais. 
Predispor-se a adotar atitudes e posicionamentos que 
direcionem para novas perspectivas em seu negócio.

Período: 09/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga horária: 4 horas/aula
Investimento: R$ 30,00

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS

Período: 08 a 12/06/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: 80,00

OFICINA: PLANO DE NEGÓCIO PARA COMEÇAR 
BEM

Compreender o conceito e as ferramentas para 
elaboração do Plano de Negócios - Predispor-se a 
elaborar o Plano de Negócios para seu futuro 
empreendimento - Utilizar as ferramentas que subsidiam 
a elaboração de um Plano de Negócios. 
 

Conteúdo programático
O mercado e a descrição de seu negócio. O plano 
operacional e financeiro de seu negócio.

Periodo: 23 e 24/05/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga horária: 6 horas/aula
Investimento: R$ 45,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador - 
o passo-a-passo de uma apresentação - Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal - O Instrumento da Voz - 
Conquista do interesse e da atenção - Postura, Imagem 
e Personalidade - Fala de improviso - Recursos 
Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes 
internos e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

APRENDER A EMPREENDER

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e finanças para a 
gestão de pequenos negócios.
A estrutura do mercado - Pesquisando o mercado - 
Diagnosticando a situação financeira - Fluxo de caixa.

Período: 30/06/2015 a 04/07/2015 
(sábado será das 8h às 12h)
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 24 horas/aula
Investimento: R$ 80,00

CURSO: TÉCNICAS DE ORATÓRIA

Desenvolver competências e habilidades de proferir 
palestras e discursos estimulantes para grupos de 
pessoas.

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador 
- o passo-a-passo de uma apresentação - 
Planejamento escrito - A Expressão Verbal - O 
Instrumento da Voz - Conquista do interesse e da 
atenção - Postura, Imagem e Personalidade - Fala de 
improviso - Recursos Audiovisuais.

Período: 29/06 a 03/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 85,00

CURSO: RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Treinar os participantes para um melhor 
relacionamento/comunicação com seus clientes internos 
e externos, buscando uma abertura nos 
relacionamentos, quer seja pessoal ou profissional, 
modificando suas atitudes comportamentais que 
comprometem seus relacionamentos.

Conteúdo Programático
Inteligência Emocional - Inteligência, criatividade, 
qualidade e valores humanos se educam e se 
aprendem - O Grupo - Situações de Grupo - 
Comunicando-se com abraços - Exercícios para 
desenvolver a autoconsciência - Autoconsciência - 
Autoaceitação - Autorresponsabilidade  - Quem eu sou 
realmente? - Autoconhecimento - O Sentido da vida - 
Saber ouvir - Interpretação - Dedicação - Buscando o 
equilíbrio da vida.

Período: 06 a 10/07/2015
Horário: 18h às 22h
Carga Horária: 20 horas/aula
Investimento: R$ 80,00 

CONTROLES FINANCEIROS

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para controlar financeiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, 
utilizando ferramentas e instrumentos que possibilitem a 
organização financeira para melhor gestão do capital 
da empresa.

Período:  07/07/2015 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

WORKSHOP:  PERDENDO O MEDO 
DE FALAR EM  PÚBLICO

Necessidade da oratória - Atributos de um bom orador;
passo a passo de uma apresentação- Planejamento 
escrito - A Expressão Verbal- O Instrumento da Voz; 
Conquista do interesse e da atenção -  Postura, 
Imagem  e Personalidade - Fala de improviso.
  
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 65,00

FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

Desenvolver no participante a competência de formar 
preço de venda a partir da composição dos gastos de 
seu negócio.

Período: 27 a 31/07/2015
Horário: 18h às 22h                         
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula                      

VISUAL E MERCHANDISING: VITRINISMO

Analisar o visual da loja, como base nos conceitos e 
técnicas, para melhorar a exposição dos seus produtos 
e como estratégia para aumentar as vendas.

Período: 07 a 10/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 16 horas/aula em sala de aula mais  
duas de consultoria por empresa.

CONTABILIDADE NA PRÁTICA – UM BALANÇO DE 
COMO  ESTÁ O SEU NEGÓCIO

Propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir 
das informações contábeis.
 

Período: 14 a 18/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Carga Horária: 15 horas/aula
Investimento: R$ 70,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE  - ATENDENDO COM 
EXCELÊNCIA

Desenvolver as competências de refletir sobre a 
satisfação do cliente e de como agregar valor gerando 
encantamento e reforçando a postura competitiva de 
sua própria empresa.

Período: 20 a 24/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 65,00
Carga Horária: 15 horas/aula

CURSO: ANÁLISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 
PLANEJAR SUAS FINANÇAS É PLANEJAR O FUTURO

Criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os 
resultados da empresa; planejar estratégias 
empresariais  no âmbito da administração financeira da 
empresa; projetar fluxo de caixa. 
 
Período: 13 a 17/07/2015
Horário: 18h30 às 21h30
Investimento: R$ 70,00
Carga Horária: 15 horas/aula


