Sebrae e Gerdau lançam programa para
empresas de Ouro Preto e região.

Nessa última quarta-feira (27), no Salão Nobre da Aceop, foi lançado o Programa de
Desenvolvimento Empresarial que tem como objetivo fomentar e aprimorar a competência dos
pequenos negócios das cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Preto, Itabirito e Ouro
Branco. O projeto é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com Gerdau, e pretende atender até 50
empresas. Esta ação tem o foco em sustentabilidade e sobrevivência de pequenas e médias
empresas.
As soluções atendem desde o empreendedor do seu primeiro negócio até pequenas empresas já
consolidadas e que buscam novo posicionamento no mercado. Importante ressaltar que são
consideradas pequenas e médias empresas aquelas que possuem um faturamento bruto anual de até
4,8 milhões.
Etapas do programa e vantagens
O principal foco do programa é aumentar índice de competitividade e o número de empresas com
controles gerenciais apropriados e implementados. Através dele, a empresa pode:
- Aprimorar a gestão com ganhos de produtividade e aumento da lucratividade
- Reduzir gastos, desperdício e retrabalho
- Expandir rede de contatos
- Permitir o acesso a capacitações com consultorias a custos subsidiados
Entre as etapas do programa estão:
- Parceria da Gerdau e Sebrae
- Apresentação do projeto
- Diagnóstico individual das empresas participantes
- Seleção de fornecedores e distribuidores
- Devolutiva do diagnóstico e apresentação do plano de ação
- Execução do plano de ação
- Avaliação
No plano de ação serão realizados projetos que sejam em comum para todas as empresas envolvidas
mas que respeite a especificidade de cada uma delas. O diagnóstico dos itens avaliados contemplará:

- Liderança
- Estratégias e planos
- Clientes
- Sociedade
- Informações
- Pessoas
- Processos
- Resultado

Cronograma
O acordo do cronograma será feito juntamente com o empresário, que se compromete a estabelecer
ferramentas conforme o projeto.
E para participar, é obrigatório que a inscrição seja realizada pelo empresário.
A inscrição pode ser realizada até o dia 2/12 (segunda-feira). Basta clicar aqui e preencher o
formulário.
Para mais informações entre em contato pelos e-mails raphael.oliveira@sebraemg.com.br ou
thalmer.costa@sebraemg.com.br
Importante: Caso seja enviado mais de 50 termos, as vagas serão preenchidas por ordem de data de
envio deste documento, até completar o número previsto de empresas participantes do projeto.
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