ADOP promove capacitações em parceria com
o SEBRAE

ADOP, em parceria com o Sebrae, oferece,em abril, oficinas e consultorias
Inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP), em parceria com o
Sebrae-MG, traz a Ouro Preto oficinas e consultoria para os empreendedores da cidade. As oficinas
“Como elaborar plano de marketing” e “Como elaborar controle financeiro de sua empresa”, e a
“Consultoria em Gestão Individual” serão comandadas por Clayton Albuquerque Vieira.

A oficina “Como elaborar plano de marketing” é oferecida no dia 4 de abril, quarta-feira, das 18h às
22h, na sede da ADOP (rua Hugo Soderi, 21-B – Saramenha). O investimento é de R$ 30,00. O aluno
aprenderá ferramentas para entender a estrutura de um plano de marketing, para analisar o
mercado, traçar o perfil do consumidor, estabelecer objetivos e metas, ações de divulgação, preço,
distribuição, localização do ponto de venda, produtos e serviços adequados ao seu mercado.

Já a oficina “Como elaborar controle financeiro de sua empresa” será no dia 5 de abril, quinta-feira,
das 18h às 22h, também na sede da ADOP. O investimento é de R$ 30,00. O participante terá acesso
a informações e ferramentas contendo controles práticos, procedimentos e sugestões úteis sobre a
gestão financeira de um negócio, para que o empresário tenha condições de tomar decisões com
base em planejamento e informações confiáveis.

A “Consultoria em Gestão Individual” acontece com horários agendados, entre os dias 4 e 6 de abril.
Cada atendimento com o consultor terá duração de 1h30, com investimento de R$ 60,00.

O consultor
Clayton Albuquerque Vieira é graduado em Administração de Empresas, com cursos de extensão em
Marketing, Finanças, Qualidade Total, Gestão de Empresas e Logística. Professor de História Geral e
Planejamento Estratégico. Após ter trabalhado em grandes empresas (Rede Globo, Fiat e Vale),
atuou como consultor de Marketing, Finanças, RH, Logística e Gestão Empresarial com foco em
micro e pequenas empresas. Atualmente, é consultor de Finanças, Marketing e RH no Sebrae-MG.

Serviço
Oficina “Como elaborar plano de marketing”
Dia 4 de abril (quarta-feira) das 18h às 22h
Investimento: R$ 30,00.

Oficina “Como elaborar controle financeiro de sua empresa”
Dia 5 de abril (quinta-feira), das 18h às 22h
Investimento: R$ 30,00.

“Consultoria em Gestão Individual”
De 4 a 6 de abril, com horário marcado.
Investimento: R$ 60,00.

Vagas limitadas

Mais informações pelo telefone (31) 3551-1365.
Inscrições: (31) 3551-1365 ou www.adop.com.br/cursos
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