
Empreendedor, estamos ao seu lado.

ou ligue 0800 570 0800
Acesse  sebraers.com.br/aoseulado

MODELAGEM DE NEGÓCIOS (8h)
CONSULTORIA EM GESTÃO ONLINE 

Reveja seu modelo de negócio, aprimore sua 
ideia, avalie a estratégia, novos produtos ou 
serviços buscando inovação para se adequar 
ao novo momento. Ao �nal, você receberá o 
Plano de Ação.

PROGRAMA 
DE RECUPERAÇÃO 
EMPRESARIAL

PACOTE ESSENCIAL

PACOTE COMPLEMENTAR

Organizado em etapas, o programa  conta 
com consultores experientes que propõem 
alternativas especí�cas para atender à principal 
necessidade do negócio neste momento. 
Os valores estão com descontos especiais 
e a oferta é por tempo limitado. 

Conheça os detalhes dos pacotes:

 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRISES  (12h)
CONSULTORIA EM GESTÃO ONLINE 

Construa um plano para gerenciamento de crise, visando analisar, 
priorizar, renegociar, eliminar desperdícios, buscando a retomada 
do crescimento. 

MENTORIA ONLINE COLETIVA

Encontros semanais exclusivos com especialistas de mercado em 
diversos temas, que trarão cases e sugestões para implementação 
nos negócios. Oportunidade para questionar e tirar dúvidas.

GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA (12h)
CONSULTORIA EM GESTÃO ONLINE 

Construa, analise e otimize o �uxo de caixa, e 
estruture as operações �nanceiras considerando 
a manutenção e viabilização do negócio. Ao �nal, 
você receberá:  

• Planilha de contas a pagar e a receber 
• Planilha de �uxo de caixa
• Identi�cação da necessidade de capital de giro 
• Planos de ação

CONSULTORIA ONLINE EM DESIGN PARA PRESENÇA DIGITAL (10h)

Conte com consultor especializado para apoiar na de�nição do material mais adequado, e no 
desenvolvimento de peças para compor seus per�s em redes sociais e divulgar produtos e serviços.
 +
COACHING EXECUTIVO ONLINE (12h)

Melhore sua performance atingindo excelência no âmbito pessoal e nos negócios. 
Desenvolva competências pessoais, organizacionais e de liderança, 
o autoconhecimento e autodesenvolvimento. O processo é realizado em 
6 encontros online.

OU

+

+

FIQUE ATENTO:
• Você pode contar com a Rodada Virtual de Oportunidades para fazer negócios 
de forma rápida neste momento de crise. Acesse: sebraers.com.br/rodadasdenegocios.

• Para facilitar o acesso dos empreendedores a empréstimos, o Sebrae possui um fundo de aval, 
o FAMPE, que pode garantir até 80% de um �nanciamento junto às instituições �nanceiras 
conveniadas. Saiba mais em www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido
http://www.sebraers.com.br/rodadasdenegocios
http://www.sebraers.com.br/aoseulado

