
PROJETO

ENCADEAMENTO
PRODUTIVO





Melhorar a gestão empresarial, produtividade e

sustentabilidade das micro e pequenas empresas do setor

Plástico, com foco na competitividade e alavancagem da

performance das empresas participantes.

Objetivo do Projeto



Resumo do Plano de Capacitação

GESTÃO
FINANCEIRA
AVANÇADA

Oportunizar

ao empresário a prática

de uma gestão

financeira integrada

com análise de

caixa, resultados e

desempenho de forma

a oferecer

conhecimento teorico.

MARKETING

AVANÇADO
Apresentar

ferramentas que

permitam

diagnosticar as

oportunidades e

ameaças de mercado,

os pontos fortes e

oportunidades de

melhorias da sua

empresa.

LIDER COACH
Visa

capacitar os líderes

participantes a adotar

as técnicas e

ferramental do coach

na busca da alta

performance de suas

equipes, em favor dos

resultados

desejados.

GESTÃO DA

PRODUÇÃO
Apoiar

as empresas na

implantação de um

processo contínuo de

gestão de

processos.

GESTÃO DE
INDICADORES

Proporcionar o

entendimento da

importância da

aplicação de

indicadores de

desempenho para a

medição de

resultados e tomadas

de decisão do seu

negócio.



Plano de
Capacitação

DETALHAMENTO

O plano de capacitação foi criado para contribuir com a

melhoria dos índices de produtividade, competitividade e

eficiência das pequenas empresas participantes , 

promovendo seu crescimento no mercado.



GESTÃO FINANCEIRA AVANÇADA

60 HORAS
40 horas de treinamento e atividades

orientadas,  e mais 20 horas de consultoria

individual por empresa. Todas realizadas

remotamente através da plataforma Teams da

Microsoft.

CONTEÚDO
Planejamento Financeiro; Fluxo de Caixa;

Demonstrativo de Resultados; Análise de

Resultados.

COMPETÊNCIAS
Ao término do módulo, a ME/EPP deverá –

prioritariamente – desenvolver competência para

controlar, avaliar, planejar e simular as 

 informações financeiras

ENTREGAS
Ferramentas de gestão; Gerenciamento de

indicadores financeiros; Fluxo de caixa;

Patrimônio; DRE – Demonstração de Resultados;

Balanço Patrimonial.



GESTÃO DE MARKETING AVANÇADO

32 HORAS
16 horas de treinamento e atividades

orientadas,  e mais 16 horas de consultoria

individual por empresa. Todas realizadas

remotamente através da plataforma Teams da

Microsoft.

CONTEÚDO
STP – Segmentação, Targeting

e Posicionamento; Mapa Perceptual para análise

da concorrência; Gestão do Funil de Vendas;

Objeção e contra-objeção; Definição

de politica comercial; Proposta de Valor de

Vendas.

COMPETÊNCIAS
•Identificar os principais conhecimentos

de Gestão de Marketing que possibilitem a

criação de estratégias competitivas para atrair,

reter clientes e alcançar resultados sustentáveis

para a empresa.

ENTREGAS
Empregar ferramentas que permitam

diagnosticar as oportunidades e ameaças de

mercado e os pontos fortes e fracos da

empresa; Escolher estratégias de marketing para

melhorar os resultados da empresa, com base

nos conhecimentos adquiridos.



LIDER COACH

36 HORAS
32 horas de treinamento e atividades

orientadas,  e mais 04 horas de COACHING

individual por participante. Todas realizadas

remotamente através da plataforma Teams da

Microsoft.

CONTEÚDO
Conceitos e tipos de liderança; Desafios da

liderança e suas mudanças; Perfis comportamentais;

Autorresponsabilidade e Autoconhecimento;  Pilares

do coaching; Processos do desenvolvimento pessoal

e profissional; Ferramentas sobre comunicação;

Liderança para o resultado; Direcionadores

estratégicos.

COMPETÊNCIAS
Compreender como obter melhores resultados

pela liderança dos talentos humanos na empresa;

ENTREGAS
Procedimentos, técnicas e ferramentas no

exercício da liderança que favoreçam o

engajamento da equipe na busca de resultados

pretendidos na empresa.



GESTÃO DA PRODUÇÃO

32 HORAS
20 horas de treinamento e atividades

orientadas,  e mais 12 horas de consultoria

individual por empresa. 

CONTEÚDO
Desenvolver, implementar e avaliar um sistema de

gestão baseado em processos, visando a melhoria

contínua e a busca da excelência da empresa.

COMPETÊNCIAS
Ao término do módulo, a ME/EPP deverá
desenvolver competência para; identificar e

mapear os processos.

ENTREGAS
Mapeamento e gerenciamento de

processos.



GESTÃO DE INDICADORES

13 HORAS
04 horas de treinamento e atividades

orientadas,  e mais 09 horas de consultoria

individual por empresa. 

CONTEÚDO
Proporcionar o entendimento da

importância da aplicação de indicadores de

desempenho para a medição de

resultados e tomadas de decisão do seu negócio.

COMPETÊNCIAS
Desenvolver a capacidade de elaborar e

acompnhar indicadores estratégicos na empresa,

buscando alcançar melhores resultados.

ENTREGAS
Ferramenta para monitoramento dos

indicadores de desempenho; Elaboração de

fatores críticos de sucesso; Definição de

metas.



DURAÇÃO DO PROJETO
Serão 173 horas de atividades de treinamento e

consultoria, divididas em 15 meses de trabalho.

Durante todo esse período o empresário será
acompanhado de perto por um consultor

experiente, que servirá de mentor do seu negócio.

ACOMPANHAMENTO

INVESTIMENTO
O Investimento é R$ 13.000, mas com o apoio das

instituições parceiras, o programa será subisidiado

em 85%, ficando no valor de R$ 2.000, que podem

ser divididos em 10 parcelas.
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