
PROGRAMAÇÃO JULHO 2019 
EMPREENDEDORISMO 
Entenda como abrir, melhorar, ampliar e desenvolver habilidades para gerir a empresa. Encontre ideias e oportunidades de negócio. Veja notícias, cursos presenciais e 

a distância e os eventos do seu estado, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. 

Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H Público-alvo  Investimento 

Curso 

 
Empretec 

O Curso Empretec 
(desenvolvido pela ONU), tem 
como objetivo de identificar, 
estimular e desenvolver o 

comportamento empreendedor. 

15/07/2019 a 

20/07/2019 

08h às 12h e das 

13h às 19h 
60h 

Candidato a 

Empresário, MEI, ME, 

EPP 

R$ 500,00 

Palestra Show 

(FRED ROCHA) 

Pense Fora do 

Negócio (ou Loja) 

Uma frase perfeita para 
explicar este produto foi dita 

por Albert Einstein: “uma mente 
que se abre a uma nova ideia 
jamais volta ao seu tamanho 

original”. Ou seja, quem inova 
todos os dias não corre o risco 
de estagnar nem no tempo e 

nem no espaço. 

25/07/2019 19h às 21h 2h 

Candidato a 

Empresário, MEI, ME, 

EPP 

R$ 30,00 

Palestra Show 

CARLA SARNI 

Transformando Não 

em Sim 

Saiba por que e como 
desenvolver seu caráter 

empreendedor a seu favor e a 
favor da sua empresa. 

16/07/2019 19h às 21h 2h 

Candidato a 

Empresário, MEI, ME, 

EPP 

R$ 30,00 

 

GESTÃO 
Saiba como desenvolver a empresa com inteligência estratégica e competitiva, análises externa e interna e plano de negócio. Veja notícias, cursos presenciais e a 

distância e os eventos do seu estado, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. 

Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H Público-alvo  Investimento 

Oficina Gestão da Mudança 

A Gestão de Mudanças fornece 

uma abordagem estruturada 

para apoiar o indivíduo a 

passarem de seu estado atual 

para seu estado futuro 

(desejado). 

30/07/2019 
18h30 às 

22h30 
4h MEI, ME e EPP R$ 30,00 

 

INOVAÇÃO 
Saiba como viabilizar o lançamento de novos produtos, serviços ou processos, com o objetivo de diferenciar sua empresa das concorrentes. 



Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H Público-alvo  Investimento 

Oficina 

Mídias Sociais: 

Criação e 

divulgação de 

vídeos - Segmento 

da Beleza 

Sua marca pode obter um 
posicionamento totalmente 

diferente nas 
redes sociais utilizando-se 

de vídeos para comunicar com 

eficiência. 

02/07/2019   18h30 às 22h30 4h 
Candidato a 

Empresário, MEI, ME, 

EPP 
R$ 30,00 

FINANÇAS  
Aprenda a ter controle financeiro do seu negócio e a gerir os recursos que podem ser convertidos em dinheiro. Veja notícias, cursos presenciais e a distância e os 

eventos do seu estado, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. 

Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H Público-alvo  Investimento 

Palestra 

Enfrentando a Crise e 

Aumentando as 

Vendas 

 "Enfrentando a crise e 
aumentando as vendas" tem o 
objetivo de ajudar a entender 

essa fase difícil com dicas 
valiosas para o negócio 

continuar prosperando e 
aumentar ainda mais as 

vendas.  

 

11/07/2019 19h às 21h 2h 
Candidato a 

Empresário, MEI, ME, 

EPP 
R$ 30,00 

Oficina 

Precificação: 

Formação de preço 

de venda  

Saiba como estipular o preço 

de venda adequado para seu 

produto ou serviço. 

18/07/2019 

 

18h30 às 22h30 4h MEI, ME e EPP R$ 30,00 

Oficina 
Nove segredos da 

boa gestão financeira 

Ajuda o empresário a entender 
em que dedicar atenção e o 

que evitar ao cuidar da gestão 
financeira de sua empresa. 

04/07/2019 18h30 às 22h30 4h MEI, ME e EPP R$ 30,00 

 

Pessoas  
Aprenda sobre a gestão moderna de pessoas que valoriza e investe em competências, habilidades, trabalho em equipe, descoberta de lideranças e talentos. O capital 

humano é o maior diferencial ou o principal causador das mudanças para alcançar resultados no seu empreendimento. Veja notícias, cursos presenciais e a distância e 

os eventos do seu estado, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. 

Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H Público-alvo  Investimento 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/nove-segredos-da-boa-gestao-financeira,a44c9733dedbc410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/nove-segredos-da-boa-gestao-financeira,a44c9733dedbc410VgnVCM1000003b74010aRCRD


Oficina 
Atendimento ao 

cliente 

O curso permite você adotar, a 

partir da análise de situações 

reais, estratégias para 

melhorar a qualidade 

do atendimento ao cliente. 

10/07/2019 
18h30 às 

22h30 
4h MEI, ME e EPP R$ 30,00 

Palestra 

O Poder Emocional 

das Vendas 

 

A palestra tem como objetivo 

apresentar ao empresário a 

importância das emoções entre 

os envolvidos em um processo 

de vendas. 

 

23/07/ 

2019 
19h às 21h 2h 

Candidato a 

Empresário, MEI, ME, 

EPP 

R$ 30,00 

 

 

Marketing  
Marketing e dicas para os negócios se destacarem no mercado com análises de tendências, posicionamento, preço e vendas. Veja notícias, cursos presenciais e a 

distância e os eventos do seu estado, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. 

Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H Público-alvo  Investimento 

Oficina 
Marketing de 

Serviços  

Aprenda a estruturar os 

serviços oferecidos pela sua 

empresa, com base na 

satisfação do cliente, e garanta 

diferencial para seu negócio. 

17/07/2019 18h30 às 22h30 4h MEI, ME e EPP R$ 30,00 

Curso 
Visagismo – 

Segmento da Beleza 

Visagismo é a arte de criar uma 

imagem pessoal que revela as 

qualidades únicas de cada 

pessoa, de acordo com suas 

características físicas e sua 

personalidade. 

15/07/2019 a 

18/07/2019 
18h30 às 22h30 16h MEI, ME e EPP R$ 100,00 

 

 

 

 



 

 

Atendimento 
Marketing e dicas para os negócios se destacarem no mercado com análises de tendências, posicionamento, preço e vendas. Veja notícias, cursos presenciais e a 

distância e os eventos do seu estado, além de orientações para ajudar na gestão da sua empresa. 

Modalidade Nome Descrição Período Horário C/H 
Público-

alvo 
 Investimento 

Curso 

A importância do 

comercio eletrônico 

para a sua empresa 

A venda online é uma 
excelente oportunidade para 
pequenos negócios. Conheça 
as formas e procedimentos 
para implementar o comércio 
eletrônico na sua empresa. 

16/07/2019 a 

18/07/2019 
18h30 às 22h30 12h 

Candidato a 

empresário, 

MEI, ME e 

EPP 

R$ 70,00 

Palestra 

EMPRETEC: Saiba 

como desenvolver 

seu comportamento 

empreendedor 

Sensibilizar os clientes sobre 
o seminário Empretec 

(desenvolvido pela ONU), 
com objetivo de identificar, 
estimular e desenvolver o 

comportamento 
empreendedor. 

02/07/2019 19h às 21h 2h 

Candidato a 

Empresário, 

MEI, ME, EPP 

Gratuito 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES 0800 570 0800 


