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Curso de Empreendedorismo

CURSO DE EMPREENDEDORISMO A missão da empresa Empreendedorismo é divulgar e estimular o
empreendedorismo através da educação empreendedora e consultorias empresarias. Nossa empresa é referência de
Empreendedorismo com registro da marca Empreendedorismo reconhecida no INPI. Sendo a primeira rede de
franquias em Empreendedorismo no Brasil.Então juntamos consultoria e treinamento em uma só proposta no curso de
empreendedorismo. Este é um curso em forma de consultoria empresarial. Consultores empresariais especializados
irão ajudar a prosperar o seu negócio. Possuímos o conteúdo mais completo nessa categoria de ensino. O suporte visa
humanizar o atendimento para aproximar o aluno do conhecimento. O produto final deste curso é um plano de negócios
que ajudará você a ter uma visão melhor do seu negócio além de conseguir financiamentos, investidores, parcerias e
colaboradores. Nosso conceito se baseia nos seguintes princípios:
- ÚNICO -Somos referência em educação empreendedora. É um curso em forma de consultoria. Possuímos experiência
comprovada em consultoria empresarial em insituições renomadas como o SEBRAE e SENAC. Credenciadas pela ABF
(Associação Brasileira de Franchising). Somos a única rede de franquias em Empreendedorismo. Transmitimos
conhecimentos de MBA e especializações internacionais para nossos alunos.A competência de nossos tutores é
baseada em conhecimento especializado, habilidades adquiridas com a longa e intensiva experiência, atitudes
empreendedoras, trabalho em equipe com outros colaboradores e gestão de talentos.
- ABRANGENTE - Possibilta ter uma visão ampla do seu negócio, do mercado e de seus concorrentes. Fazemos um
diagnóstico estratégico. Ajudamos na adoção de estratégia que pode tornar seu negócio mais competitivo seja pela
inovação ou pela estratégia de preços. Criamos planejamento em todos as áreas do seu negócio e um plano de ações para
que se iniciem projetos amplos com objetivos claro e metas tangíveis.
- EXEQUÍVEL - Cada módulo tem uma sequência lógica e um cronograma com atividades pertinentes a propriedade do
negócio. Quando este módulo é concluído é uma parte importante se alinha ao todo planejamento estratégico
fundamentando a estruturação do seu negócio.
- CONSISTENTE - O alinhamento de todos os planejamentos (marketing, finanças, produção, recursos humanos e
organizacional) cria uma empresa compacta e usa sua inteligência para melhor aproveitamento de seus recursos
humanos, materiais e financeiros.
- REPLICÁVEL - é um modelo de ensino que pode ser transmitido a todos os colaboradores da empresa criando assim
uma rede de colaboradores e uma equipe de trabalho motivada por resultados.
- SUSTENTÁVEL - O Curso de Empreendedorismo já possui retorno nos primeiros dias de aula pois as práticas já
evitam erros primários de gestão e poderiam trazer problemas irreversíveis para o seu negócio além de enxergar
oportunidades e ameças para o negócio respeitando a ética e os valores patra a sociedade.. A médio e longo prazo
possibilita obter outros ganhos como indicadores financeiros, mercado/clientes, processsos internos e aprendizagem e
crescimento para acompanhar a evolução de seus negócios. Essa metodologia é comprovada por muitos alunos e
empresas que já fizeram o curso, colocaram em prática os ensinamentos e garantem a qualidade do curso.É um
curso bem interativo onde os alunos trocam experiências com alunos de várias localizações.Com a facilidade da
internet possibilitamos a inclusão empreendedora em todo o Brasil. Eis os motivos de se fazer um curso pela internet:
- Tempo - em muitos casos a duração de curso é menor do que o empenho do aluno em se deslocar ao local de
estudo: engarrafamentos, transportes.
- Dinheiro - evite gastos com transporte, alimentação e hospedagem.O investimento é menor pois a estrutura é menos
complexa.
- Energia - no conforto da sua casa ou no trabalho você evita o stress que compromete o foco do seu aprendizado.
Além de possuir um aprendizado facilitado. Você pode fazer o curso em qualquer lugar.

PRÉ-REQUISITOSPara o aproveitaemtno do curso existe a necessidade de condições mínimas para o êxito do
aprendizado. De forma a nivelar o conhecimentos dos demais alunos.
- Disciplina - o curso à distância exige maior esforço do aluno pois o esforço é maior para administração do tempo,
concentração e conclusão das tarefas
- Disponibilidade de tempo - sabemos que a falta de tempo é um fator primordial para quem faz o curso mas se o
aluno se dedicar no mínimo 3 horas por dia aumentará muito a chance de concluir o curso com uma nova visão do seu
negócio.
- Conhecimentos de informática - a utilização de softwares e navegar na internet é importante para a execução de
tarefas como digitação dos trabalhos no word. simulação financeira em planilhas, apresentações em poerpoint, fazer
downloads de arquivos PDF, etc. PÚBLICO-ALVOÉ voltado para pessoas interessadas em empreender através de um
negócio próprio ou mesmo sendo um funcionário que deseja ser um intraempreendedor. Mesmo universitários poderão
aprimorar seus conhecimentos. .
- EMPREENDEDORES que pretendem abrir ou expandir seu próprio negócio.
- EMPRESÁRIOS e MICROEMPRESÁRIOS que encontram dificuldades em sua gestão.
- ADMINISTRADORES de empresas que precisamter uma visão mais ampla de suas atividades e fazer parte do
planejamento estratégico
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- GERENTES que desejam ser intraempreendedores
- SUCESSORES de NEGÓCIOS que desejam aprender a serem empreendedores
- PROFESSORES para transmitir empreendedorismo nas salas de aula
- UNIVERSITÁRIOS que pretendem abrir o seu negócios após a sua graduação
- INVESTIDORES para conseguirem fazer análise de negócios CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- EMPREENDEDORISMO: conceitos, análise de perfil empreendedor, empreendedorismo no Brasil, galeria de
empreendedores, gestão empreendedora.
- INOVAÇÃO DE VALOR: Estratégia do Oceano Azul - reconstrua novas fronteiras, concentre-se no panorama e não
nos números, vá além da demanda, siga a sequência estratégica, supere as barreiras organizacionais, introduza a
execução na estratégia.
- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: missão, visão, valores.Análise de Oportunidades,ameaças, pontos fortes e pontos
fracos através da matriz SWOT. Análise de concorrências através das Forças de Porter. Propósitos.
Cenários.Macroestratégias e Macropolíticas. Objetivos gerais e objetivos funcionais. Desafios e metas. Estratégias e
Políticas. Projetos e planos de ação. Indicadores de desempenho para finanças, mercado, processos internos e
aprendizado/crescimento (Balanced Scorecard). Análise de concorrência através das forças de Porter.
- FRANCHISING: Modelo de negócios para expansão da sua marca. Sistema de Franchising. Lei de Franquia (Lei no.
8955/94).
- MARKETING: Produtos, Visual Merchandising (análise do ponto comercial), Promoção, registro de endereço na
internet (www.suaempresa.com.br), marketing digital (Google, Mídias sociais, registro da marca. Análise das forças de
mercado através da matriz BCG.
- FORMAÇÃO DE PREÇOS: Diferença entre markup e margem de lucro. Classificação de custos fixos, custos variáveis,
despesas fixas, e despesas variáveis. Determinado o preço a vista. Diferença da Técnica do Rateio e da Absorção.
Determinação do preço a prazo. Estratégia de preços.
- VENDAS: Consultoria de vendas (postura, relacionamento, questionamentos, compreensão, posicionamento e
feedback). AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação).
- RECURSOS HUMANOS: Plano de seleção e recrutamento, treinamento, motivação, ética, princípios, conceito,
excelência operacional, atendimento ao cliente, barreiras organizacionais, processo justo.
- FINANÇAS: Diferença entre economia e finanças, Como saber se minha empresa está dando lucro ou prejuízo?
Demonstrativo de Resultados, Demonstrativo Econômico de Resultados, Fluxo de Caixa, Noções de Contabilidade,
Análise vertical e horizontal, Indicadores financeiros e Plano Orçamentário
- PLANO DE NEGÓCIOS: Apresentação de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) para uma banca examinadora
CARGA HORÁRIA
Foi bem distribuída para que o participante faça um curso rápido, compacto mas sem demasia. Carga horária diária: 3
horas. Período de 10 dias. Total da carga horária: 30 horas MATERIAL DIDÁTICO
Todos o materiais didáticos estão no formato de arquivos PDF poderá ser baixado pela internet. Assim possuem a
mobilidade do conteúdo e eventualemente poderão ser impressos quando desejados a critério do aluno.
FERRAMENTASAs ferramentas são um meio de estimular mais o aluno para o apredizado promovendo a aproximação
entre tutores e alunos. Através de um login e senha o participante terá acesso a uma plataforma educacional que
possui uma série de ferramentas: conteúdo exclusivo, fóruns, chat, material para download e videoconferência. O
conteúdo fica aberto ao público 24 horas por dia. E o suporte é em até 24 horas.Obs: deve-se ter cuidado em
adotar o horário de Brasília para evitar confusões com o horário de verão.
- Computador ou notebook como ferramenta de trabalho
- Acesso a internet (de preferência banda larga)
- Instalação do Adobe Acrobat para ler arquivos em PDF
- Pacote Microsoft Office instalado: Word, Excel e Powerpoint
- Plataforma educacional http://educacao.empreendedorismo.com.br.Através de um login e senha o participante terá
acesso a uma plataforma educacional que possui uma série de ferramentas: conteúdo exclusivo, fóruns, chat,
material para download e videoconferência. O conteúdo fica aberto ao público 24 horas por dia.
- Skype = empreendedorismo
- MSN = atendimento@empreendedorismo.com.br
METODOLOGIAÉ um conjunto de ações para que o aluno obtenha o máximo de aproveitamento antes, durante e depois
das aulas. Objetivo: criar planejamento estratégicos, táticos e operacionais de tal forma a serem integrados.
Dividimos as atividades diárias com acompanhamento com apresentação(1h), exercícios em grupo on line (1h) e
individual (1h). Assim se o aluno preferir somente estudar dentro dessas 3 horas diárias terá o suporte de nossos
colaboradores. Será opcional o estudo fora do horário estipulado mas é altamente recomendável.
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- LEITURAS PRÉVIAS - Antes de cada aula o aluno deve ler o material de aula para melhor aproveitamento de sua
participação em grupo ou para a apresentação dos tutores. A autoria dessse material é confecciona pelos facilitadores do
curso. A cada módulo será enviado um material prévio com formato de arquivo PDF.
- APRESENTAÇÃO - O facilitador apresentará o tema do módulo atual através de videoconferência. Nesse tempo é
importante não haver a interrupção dos alunos a menos que seja solicitado pelo próprio tutor. Isso garante a totalidade do
conteúdo para os participantes. Geralmente a apresentação tem uma duração de uma hora. Obs: Eventualmente
teremos a participação de empreendedores fazendo o testemunho de sua jornada empreendedora.
- DEBATE - Após a apresentação on line as dúvidas sobre os temas poderão se apresentados em tempo real na própria
videoconferência. Duração aproximada de uma hora.
- ATIVIDADES EM AULA - Realizamos exercícios on line sobre o tema exposto onde o aluno poderá contar com a
ajuda do tutorr em tempo real. Duração aproximada uma hora.
- ATIVIDADES FORA DE AULA - Promovemos exercícios aplicados no seu prórpio negócio para ajudar o aluno a
confeccionar seu plano de negócios.Cada módulo é parte de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). E o TCCé
transformado em plano de negócios.
Quando o assunto é empreendedorismo temos profissionais com especialização no assunto. Possuímos experiência,
formação acadêmica e competências em educação empreendedora. .
- Proprietário da marca Empreendedorismo pelo INPI
- MBA em Empreendedorismo e Inovação pela BI International
- Curso de extensão pela Berkeley University
- Curso de extensão pela Columbia University
- Curso de extensão pela Babson College (maior escola de empreendedorismo no mundo)
- Bacharel em Ciência da Computação (UNESP)
- Consultoria em franchising para ABF (Associação Brasilera de Franchising)
- Atuação em consultorias pelo SEBRAE (referência de consultoria para pequenas e médias empresas do Brasil)
- Docência em Empreendedorismo pelo SENAC.(apontado como maior centro de empreendorismo no Brasil)
- Gestão de projetos em Cursos a Distância para o Instituto Dr.Márcio Peter.
- Consultoria de informática para o Instituto Adolfo Lutz para análise de processos e sistemas de rede
- Consultoria de informática pela Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto para desenvolvimento de sistemas
em HIV.
- Mais de 20 anos em treinamento para Microcamp Internacional CLIENTESNos clientes poderão comprovar a
qualidade de nossos treinamentos:
- UNESP - Empresa Júnior ENGEALI
- SEBRAE
- SENAC
- ACIRP - Associação Comerciale Industrial de São José do Rio Preto
- Don Carlo Pizzaria
- Miss Mary - Moda Feminina
- Marcar Rodeio - Moda Country
- Dudus - Fast-food
- Instituto Dr. Márcio Peter - Curso de Psiquiatria
- Coffani - Sistema de Alarmes
- Escritório de Advocacia Sparapani
CERTIFICAÇÃOEmitiremos certificados caso o aproveitamento seja superior a 7 (sete). As atividades envolvem a
apresentação do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).e as atividades diárias de aula.INVESTIMENTONossos curso
são equiparados a cursos de especialização, cursos de extensão e algumas instituições dedicadas ao empreendedorismo.
Analisando a relação custo-benefício temos a melhro proposta para suas necessidades.
- Valor R$ 660,00 (seiscentos e sesenta reais) em depósito bancário (Banco do Brasil)
- Há descontos promocionais para turma fechada. INFORMAÇÕES Para miores informações entre em contato pelo e-mail
atendimento@empreendedorismo.com.br ou pelo telefone (17) 3021-7700
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