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Lorem Ipsum  is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 

 

APRESENTAÇÃO: 

 Um terço das empresas brasileiras fecham no primeiro ano de atividade 

e praticamente dois terços fecham após 5 anos de existência. Do total de 

empresas abertas, aproximadamente 80% dos novos empresários iniciaram o 

empreendimento porque identificaram uma oportunidade de negócio. 

 Se estas novas empresas foram concebidas para atender a uma 

necessidade específica do mercado, com um objetivo claramente definido, a 

ponto do empresário investir boa parte de seus recursos pessoais neste 

projeto, porque uma taxa tão grande de mortalidade de novas empresas? 

Este é o cenário empresarial atual no Brasil (2015), um país de inúmeras 

oportunidades que os empreendedores tentam alcançar, mas são poucos os 

que conseguem se estabelecer no longo prazo. 

 Sabemos que o Brasil não é um país fácil para o empresário, mas do 

total de empresas apertas, um terço ainda prospera, mesmo após o quinto ano 

de existência. 

Qual a diferença entre o empresário que prosperou e o que não 

prosperou? Quais são os fatores chave? 

 

OBJETIVOS: 

O curso Da Ideia ao Negócio foi concebido para auxiliar os novos 

empresários nas primeiras fases da criação de um novo negócio. 

Apresentando uma visão prática do mercado, aborda os fatores chave 

que devem ser considerados pelo empreendedor desde a concepção do novo 

empreendimento. 

 

O objetivo é que os participantes deste curso tenham em suas 

empresas uma taxa de sobrevivência maior que a média do mercado. 
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A QUEM SE DESTINA: 
 

Este curso é ideal para todas as pessoas que desejam montar seu 

próprio negócio ou para aqueles que estão nas fases iniciais do novo 

empreendimento, seja no planejamento ou no início das atividades. 

 
 
PROGRAMA: 
 

• Intenção empreendedora; 

• Comportamento das empresas nos primeiros anos de vida; 

• Características chave do empreendedor de sucesso; 

• Identificando oportunidades de negócio; 

• Inovação, pensando fora da caixa; 

• Conceituando o novo negócio; 

• Planejamento prévio, plano de negócios; 

• Dinâmica do processo comercial; 

• Dando o pontapé inicial; 

• Fontes de recursos (investimentos); 

• Como conquistar o cliente (marketing e vendas); 

• Gestão empresarial, administrando seu novo negócio; 

• Próximos passos, o que fazer agora? 

 
 

CARGA HORÁRIA: 

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE: 

 

Fábio Porcel Marcatto  
 

Formado em Administração de Empresas pela Escola Superior de 

Administração e Gestão STRONG, possui diversos cursos nas áreas de 

vendas, estratégia empresarial, negociação, planejamento estratégico. 

Empresário, sócio da Axis Focus Tecnologia, empresa com vasta experiência 

no desenvolvimento de software para o segmento de empreendedorismo e 
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networking empresarial. Atuou como coordenador de Núcleos de Jovens 

Empreendedores e participa ativamente de entidades associativas de apoio ao 

empresário. Possui experiência em networking empresarial e realiza palestras 

na temática do empreendedorismo. 
 

 

METODOLOGIA: 

 Exposição acompanhada de estudo de casos, dinâmicas e debates 

durante o treinamento, a fim de trocar informações sobre as experiências 

vividas, despertar o interesse pelo tema e esclarecer dúvidas. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO: 

 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

• Incluso material didático;  

• Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

• Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para outros treinamentos, a critério do 

aluno.  
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 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 


