
Workshop: Empreendedorismo e Inovação 

 

Descrição 

....................................................................................................................  

O empreendedor é acima de tudo, um realizador que produz novas idéias através da 
congruência entre criatividade e imaginação. Porém, para empreender com sucesso, além 
da imaginação, é preciso reunir determinação, organização, habilidade de liderar pessoas 
e capacidade de realizar. O curso tem como objetivo preparar o aluno para o processo de 
transformar idéias em negócios, capacitando-o para avaliar oportunidades e buscar os 
recursos necessários para colocar o negócio em prática. Além disso, visa capacitar os 
participantes na elaboração de planos de negócios consistentes e no pleno conhecimento 
das etapas do processo empreendedor. 

Professor  

..................................................................................................................  

Vladimir Mourão Gomes, Contador, Pós graduado em Auditoria Externa pela UFMG, sócio 
da empresa Caça Talentos e Contabilidade dos Empreendedores, responsável pelos 
projetos que gerou os prêmios MPE/2008 E 2012-Brasil-Sebrae- pela Caça Talentos, Atua 
como consultor e gestor de diversas empresas de pequeno e grande porte. 

Programa 

.................................................................................................................... 

O que você vai aprender? 

07 técnicas poderosas para ter sucesso em seu negócio 

01- Como gerenciar o tempo e ter mais foco.  
02- Como Inovar e Criar - laboratório de idéias. 



03- Como desenvolver um  poderoso planejamento estratégico. 
04- Como  gerenciar  finanças para gerar lucros. 
05- Como formar e calcular  preço de vendas. 
06-  Como  Liderar e Gerenciar Pessoas e resultados. 
07- Marketing Digital- Como conquistar clientes e vender mais na era digital. 

 

Facilitador/Contador: Vladimir Mourão gomes, Contador e Consultor de Empresas, 
mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas , sócio da Caça Talentos 
e da contabilidade dos empreendedores, foi diretor fundador da Associação 
Brasileira de Consultores e atua como palestrante e facilitador em diversas 
empresas e instituições. Recebeu o prêmio MPE/Brasil Sebrae/Gerdau por boas 
práticas de responsabilidade social, gestão da Educação e Inovação. 

Periodo: Turmas durante  a semana ou  aos sábados 

Atedimento: em turmas ou individuais 

Local: Sede da empresa Caça Talentos na Rua Pouso Alegre 2060, loja 18- 
Floresta 

Telefone: (31) 3272-1149 

 


