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APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos se têm estudos que apontam um aumento relevante no PIB
brasileiro para os próximos anos, que poderá ser alavancado, entre outros elementos,
pelo fortalecimento dos incentivos às microempresas e empresas de pequeno porte, além

do crescimento de implantação de empresas e indústrias de médio e grande porte, e
esses incentivos, porém, não devem ser desconexos em termos de esferas
governamentais, e sim estruturados e articulados de forma que as realidades regionais
sejam determinantes para uma configuração econômica adequada e eficaz, fazendo com
que a sociedade local se sinta produtiva e dinâmica.
Por meio de incentivos oferecidos aos empreendedores de diferentes regiões do
Brasil com suas especificidades e potencialidades muito próprias, o país caminhará para
uma realidade que tem o poder transformador de fortalecer seus vários cenários
econômicos.
A cidade de Benevides teve sua criação em 29 de dezembro de 1961 como
toponímia em homenagem ao Governador Francisco de Sá e Benevides e seu gentílico
ficou benevidense e sua população atual é de 51.651 habitantes. Sua localização é
extremamente privilegiada por ficar no corredor que interliga a Capital do Estado do
Pará com o restante do Brasil, além de esta recebendo uma gama de grandes empresas e
empreendimentos principalmente no âmbito habitacional demonstrando assim um futuro
promissor. Tendo também um enorme diferencial por ter como administrador público o
Prefeito Municipal Ronie Rufino da Silva de apenas 34 anos e por ser Empresário está
sempre atualizado nas necessidades do município e com sua juventude busca
incansavelmente as devidas melhorias.
Acreditando na potencialidade e criatividade do jovem benevidense e na
imensidão de oportunidades e riquezas presentes na Amazônia, a DÍNAMO
EDUCAÇÃO apresenta o PROJETO EMPREENDEDORISMO que engloba a
formatação de um Projeto que contempla 02 PROGRAMAS SOCIO EDUCACIONAIS
(Administração e Mercado de Trabalho e Marketing) para a Prefeitura Municipal de
Benevides sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção

>

>

Social denominado:
MAIS UM PASSO
Programa Municipal de Capacitação
Profissional. NOVOS CAMINHOS PARA O FUTURO.
Desse modo a DÍNAMO EDUCAÇÃO reafirma seu compromisso pela
qualificação e desenvolvimento de uma Amazônia moderna e antenada com as
necessidades locais e nacionais. Assim, por meio de uma educação que faça a diferença
é apresentado o Projeto.

Objetivo Geral:

O objetivo do curso é incentivar o jovem benevidense a entender seu
potencial e suas características através do estudo de casos onde o aluno
buscará alcançar a chave dos fatores de sucesso.

Objetivos Específicos:

-

Possibilitar

ao

jovem

benevidense

a

construção

básica

para

o

entendimento de concretização de seu lado empreendedor com foco no
mercado de trabalho dentro do município;
- Estimular ao jovem benevidense o espírito empreendedor, com uma
ampla visão de negócios com foco no mercado de trabalho dentro do
município;
- Despertar ao jovem benevidense a capacidade de discernir o sucesso e o
fracasso no mundo dos empreendimentos com foco no mercado de
trabalho dentro do município.

Ementa:

A atividade empreendedora é o alvo deste curso, além de estudar os
componentes e as características que formam um empreendedor, o aluno
irá identificar a oportunidade de realização de bons negócios com foco no
mercado de trabalho do município de Benevides e elaborar os planos para a
execução dos mesmos através de técnicas que desenvolvem novas ideias
no setor.
O jovem benevidense, independentemente da profissão escolhida terá uma
visão ampla dos princípios fundamentais que norteiam o crescimento
empresarial e o mercado de trabalho dentro do município, o que
possibilitará a sua inserção e inovação em setores e em produtos
diferenciados.

Conteúdos:

1- Conceitos de empreendedor e empreendedorismo; importância de
empreendedores; importância do plano de negócios; Empreendedor X
Gestor e Estatísticas do SEBRAE.
2- Características de Empreendedores.
3- Planejamento Estratégico.
4- Plano de Negócios: modelos e explicações.
5- Marketing: conceitos, tipos de clientes, tipos de marketing,
ferramentas de marketing: publicidade e propaganda, segmentação,
SWOT (ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou
análise de ambiente), e inteligência competitiva, avaliação de
satisfação de clientes e análise de reclamações, database marketing
e CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente).
6- Planejamento por cenários; exercício: visão de oportunidades de
negócios no seu ramo.
7- Avaliar tipos de negócios existentes na sua área; descobrir players
(empresas, produtos e serviços); avaliar concorrentes (estratégias);
avaliar patentes avaliar reclamações de clientes, opiniões e blogs.
8- Fontes de financiamento, incubadoras, inovação, criatividade,
capital intelectual e gestão do conhecimento.
9- Incentiva-los a gratidão que devem ter nas oportunidades que lhe
são proporcionadas.
10- Fomentar de forma plena o espirito empreendor do jovem
benevidense.

CALENDÁRIO DE EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA 01 – Administração e Mercado de Trabalho

TEMA

PALESTRANTE

MÊS/ANO

DIAS

HORA

AULÃO INAUGURAL

Ato Solene com

Fevereiro

21 e 28

09 às

EMPREENDEDORISMO

presença do
Prefeito

13H

2015

Municipal
MARKETING PESSOAL

De alto nível

ÉTICA PROFISSIONAL
NOÇÕES DE

Março

07, 14, 21

09 às

e 28

13H

04, 11, 18

09 às

e 25

13H

02, 09, 16

09 às

e 23

13H

06

09 às
13H

Secretaria

Prefeitur

2015
De alto nível

CONTABILIDADE

Abril
2015

GINÁSTICA LABORAL
SECRETARIADO

De alto nível

EXECUTIVO

Maio
2015

TÉCNICAS DE VENDAS
FORMATURA

OBSERVAÇÃO:

Ato Solene com
presença do
Prefeito
Municipal

Junho

CALENDÁRIO

DÍNAMO

SUJEITO A
ALTERAÇÕES

2015

Educação Municipal
de
Trabalho e
Promoção
Social

CALENDÁRIO DE EMPREENDEDORISMO
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PROGRAMA 02 – Marketing

TEMA

PALESTRANTE

MÊS/ANO

DIAS

HORA

AULÃO INAUGURAL

Ato Solene com

Fevereiro

21 e 28

09 às

EMPREENDEDORISMO

presença do
Prefeito

13H

2015

Municipal
MARKETING PESSOAL

De alto nível

ÉTICA PROFISSIONAL
PUBLICIDADE E

Março

07, 14, 21

09 às

e 28

13H

04, 11, 18

09 às

e 25

13H

02, 09, 16

09 às

e 23

13H

06

09 às
13H

Secretaria

Prefeitur

2015
De alto nível

PROPAGANDA

Abril
2015

NEGOCIAÇÃO
MARKETING DIGITAL

De alto nível

RESULTADOS POSITIVOS
FORMATURA

OBSERVAÇÃO:

Maio
2015

Ato Solene com
presença do
Prefeito
Municipal

Junho

CALENDÁRIO

DÍNAMO

SUJEITO A
ALTERAÇÕES

2015

Educação Municipal
de
Trabalho e
Promoção
Social
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