






Desenvolvido pela ONU,
identifica e potencializa
o seu comportamento empreendedor. 

São 06 dias de atividades
intensas, quando você encara seus medos,
acorda para oportunidades, enfrenta
limitações e fortalece suas habilidades.

Entrevistas: 12 a 19/11/2019
Seminário: 25 a 30/11/2019  
Encontro de 21 dias: 19/12/2019
Investimento: R$ 1.000,00
(Parcelado em até 10X no cartão de crédito)

Para agendar a entrevista, é necessário preencher o 
formulário de cadastro no link a seguir:
www.empretec.sebrae.com.br/#/inscricao

São 60h de capacitação
em imersão, em que o participante é desafiado em 
atividades práticas, cientificamente fundamentadas 
que apontam como um empreendedor de sucesso age, 
tendo como base 10 características comportamentais:

SEMINÁRIO
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1. Busca de oportunidade e iniciativa

2. Persistência

3. Correr riscos calculados

4. Exigência de qualidade 
     e eficiência

5. Comprometimento

6. Busca de informações

7. Estabelecimento de metas

8. Planejamento e monitora-
      mento sistemáticos

9. Persuasão e rede 
      de contatos

10. Independência 
        e autoconfiança

Inscrições e informações: 0800 570 0800
sebraemais@rn.sebrae.com.br 5



Estruturando sua Ideia com o Canvas - 24h
O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta 
de planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos 
de negócio novos ou existentes. O curso foi desenvolvido com o propósito de 
auxiliar o participante na validação da sua ideia, aprendendo a avaliar cada um 
dos nove blocos do modelo de negócio.

04 a 07/11 – 11 a 14/11/2019

19h às 22h

Módulo 1 - Transformando sua Ideia em Modelo de Negócio (12h)

Módulo 2 - Aprendendo a Validar Modelos de Negócio (12h)

R$ 200,00
- à vista, cartão de débito ou crédito para o vencimento: 10% de desconto
- parcelado em até 3x no cartão de crédito

PLANEJAMENTO

QUER ABRIR UM NEGÓCIO?
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R$ 200,00
- à vista, cartão de débito ou crédito para o vencimento: 10% de desconto
- parcelado em até 3x no cartão de crédito

R$ 150,00
- à vista, cartão de débito ou crédito para o vencimento: 10% de desconto
- parcelado em até 2x no cartão de crédito

25 a 27/11 – 02  a 04/12/2019

19h às 22h

Módulo 1 - Como Analisar o Mercado (8h)
Módulo 2 - Como Elaborar um Plano de Negócio (8h) 

+ 01 hora de consultoria 

PLANEJAMENTO

Como Analisar o Mercado
+ Como Elaborar um Plano de Negócio
Uma das principais razões para se planejar um negócio é antecipar-se às 
mudanças do mercado. O primeiro módulo da capacitação visa capacitar 
os participantes quanto às ferramentas de análise de mercado. O plano de 
negócio é uma ferramenta que tem o objetivo de apoiar na consolidação 
da ideia e identificação da sua viabilidade, orientando quanto aos principais 
desafios na implementação da sua empresa.
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QUER MELHORAR SUA EMPRESA?

Chegou a hora de ser digital e conquistar novos mercados. Mude sua visão 
sobre o mercado e esteja preparado para todos os desafios, com quatro 
módulos de muito conhecimento.

Negócios 4.0

MERCADO E VENDAS

Módulo 01: Comportamento do consumidor na Era Digital
Módulo 02: Inovação e novas tecnologias
Módulo 03: Operação e engajamento de equipes e clientes
Módulo 04: Comércios e mídias sociais

19h às 22h 

R$ 160,00
- à vista, cartão de débito ou crédito para o vencimento: 10% de desconto
- parcelado em até 3x no cartão de crédito

 25 a 29/11/2019
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04 a 08/11/2019
Hora: 18h às 22h
Investimento: R$ 80,00
- à vista, cartão de débito ou crédito para o vencimento: 10% de desconto
- ou desconto de 50% para MEI 

OBS.: descontos não cumulativos

As soluções SEI do Sebrae ensinam os principais pontos para a gestão de um 
negócio eficiente e lucrativo para as micro e pequenas empresas. Nas oficinas 
você irá compreender a importância do planejamento, como desenvolver a 
capacidade empreendedora e de negociação, os elementos que envolvem os 
processos de compra e venda, os princípios básicos de gestão financeira, entre 
outros pontos essenciais para o crescimento da sua empresa.

SEI Planejar

SEI Comprar SEI Controlar
meu DinheiroSEI Empreender

SEI Vender
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Capacitar a equipe de 

colaboradores se faz cada vez 

mais necessário para preparar 

a empresa para enfrentar os 

concorrentes, atendendo 

melhor às necessidades dos 

clientes.

Com os cursos In Company 

do Sebrae, sua empresa 

poderá desenvolver as 

competências dos seus 

colaboradores no próprio 

ambiente de trabalho, 

oferecendo capacitação 

com conforto e adaptada às 

necessidades da equipe.

Procure o SEBRAE. Nós 

faremos um diagnóstico 

da sua empresa e vamos 

sugerir um curso que vai 

atender exatamente suas 

necessidades e preparar seus 

colaboradores para ajudar sua 

empresa a se expandir.

Agende já um 
atendimento e 
descubra tudo o 
que o SEBRAE pode 
oferecer para a sua 
empresa.

Informações:
(84) 3616-7874

INCOMPANY
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