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O curso Criação de Empresas é um roteiro para facilitar a abertura da sua 

empresa, ajudando quem ainda não sabe por onde começar e aquele que já 

escolheu em que ramo atuar.  

Se você quer tornar seu sonho de empreendedorismo em realidade, será 

importante entender o mercado, o público que se deseja atingir e planejar bem o 

negócio. Além disso, a montagem do Plano de Negócios e o desenvolvimento de um perfil 

empreendedor, com suas habilidades e conhecimentos, será de máxima importância.  

Ficha técnica 

Carga horária média: 14 horas  

Pré-requisitos: não há pré-requisitos.  

A quem se destina: pessoas de qualquer profissão e de qualquer idade que desejam ter seu próprio 

negócio podem fazer o curso.  

Objetivo: desenvolver no aluno as habilidades necessárias para gerir uma empresa, construir um 

Plano de Negócios e mostrar tudo o que envolve a pesquisa de mercado e a abertura da empresa.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

 

Conteúdo do curso 

Atividade 1 - Ideias criativas, ótimos negócios  

Objetivo da aula: esta é uma aula para reflexão, onde o aluno vai avaliar quais são os benefícios de 

ter seu próprio negócio, quanto tempo dedicar a ele e quais as habilidades necessárias para o bom 

empresário. Além disso, esta atividade ajudará aqueles que desejam ser empresários, mas ainda não 

tiveram uma boa ideia de negócios.  
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Atividade 2 - Plano de Negócios  

Objetivo da aula: o aluno aprenderá a montar um Plano de Negócios, com suas particularidades 

principais.  

Atividade 3 - O capital  

Objetivo da aula: nesta aula o aluno aprende como conseguir capital para abrir sua empresa e quais 

são os tipos de empréstimos.  

Atividade 4 - Formalizando o negócio  

Objetivo da aula: nesta aula sobre a formalização do negócio, o aluno aprende sobre vários assuntos 

relacionados a isso: a escolha de um sócio, a empresa familiar, os tipos diferentes de empresas e os 

impostos.  

Atividade 5 - Contabilidade e fluxo de caixa  

Objetivo da aula: aqui o aluno aprende sobre a contabilidade da empresa, como escolher um bom 

contador e como montar um fluxo de caixa simples.  

Atividade 6 - Localização e aluguel  

Objetivo da aula: esta é uma aula de máxima importância, pois aqui o aluno aprende a escolher o 

local ideal para instalar sua empresa, aprende sobre contratos de aluguel e sobre montar a empresa 

em sua própria casa.  

Atividade 7 - Comprando uma empresa ou franquia  

Objetivo da aula: na última aula o aluno avalia as vantagens e desvantagens de comprar uma 

empresa já montada, e de comprar uma franquia. 


