
  

Workshop de Empreendedorismo 
"O sucesso do empreendedor nos dias atuais" 

 

Justificativa/Objetivo geral 

O segredo do sucesso é a persistência. Mas também, a inteligência de saber quando é 
preciso mudar. 

O tema “Empreendedorismo”, foi escolhido com o intuito de ampliar o conhecimento dos 
participantes sobre o assunto e possibilitar o desenvolvimento de técnicas especificas. 

O aprendizado será aplicado de forma facilitada e os conhecimentos serão transmitidos de 
forma prática e dinâmica visando bons resultados. 

As palestras que compõe o workshop foram escolhidas com o intuito de estimular um novo 
olhar sobre o tema, mostrado a necessidade de estar em constante evolução e aprendizado 
para manter-se ativo, e em constante crescimento, evidenciando que a busca pela 
informação e pelo conhecimento é essencial para estar preparado a adaptar-se às 
mudanças constantes exigidas pelo mundo atual. 

Serão exercidos através desse workshop os princípios cooperativistas de educação, 
formação e informação e interesse pela comunidade visando contribuir com o crescimento 
e desenvolvimento econômico local. 

Objetivo 

Ampliar o conhecimento sobre Empreendedorismo; 

Explanar/aperfeiçoar técnicas específicas sobre Marketing Digital; 

Mostrar de forma prática técnicas de Planejamento Financeiro para Empreendedores; 

Possibilitar o conhecimento dos serviços ofertados pelo SICREDI.   

Público-alvo 

Cooperados, colaboradores e familiares.  Que sejam comerciantes, empreendedores, 
microempreendedores e autônomos, que estejam em atividade em qualquer ramo 
empresarial ou comercial e que residam na área de permissão desta cooperativa. 
O Workshop será limitado a quantidade de 40 participantes. 

 

 



  

Recursos 
Humanos 

Serão disponibilizados para esse evento 3 palestrantes e 4 colaboradores distribuídos da 
seguinte forma e com as seguintes atividades: 

Palestrante: Maria Klesia Lima Rabelo, carga horaria: 1h, oferecimento: SESCOOPSE, 

Palestra: O que é ser empreendedor nos dias atuais? 

Palestrante: Kramer da Silva Rodrigues, carga horaria: 1h, oferecimento: SESCOOPSE, 

Palestra: Como alavancar as vendas com estratégia de marketing digital; 

Palestrante: Lyslene Alves de Paiva Andrade, carga horaria: 2:20h, oferecimento: SICREDI, 

Oficina: Planejamento financeiro para empreendedores e Momento SICREDI: 
Apresentação dos serviços. 

Colaboradores: A definir, carga horaria: 3:30h, atividades: recepção e credenciamento de 
palestrantes e participantes, organização do coffee break e cobertura fotográfica do evento. 

Financeiros: 

Serão necessários para esse evento os recursos abaixo citados:* 

-Ornamentação do ambiente 

-Banner de apresentação 

-Credencial: 50 crachás 

- Alimentos para Coffee Break 

-Brindes para participantes e palestrantes 

-Som ambiente 

*Valores a definir 

Parceiros 

O workshop contará com a parceria do Sescoopse e Sicredi com o intuito de fortalecer a 
Intercooperação e desenvolver princípios cooperativistas para contribuir com o crescimento 
e desenvolvimento econômico da região. 

 



  

Programação 

O evento será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2022, na Casa do Emanuel 
localizada na Praça Santa Luzia, Colônia Treze - Lagarto/SE, com o seguinte cronograma 
de realização: 

Dia 15/02/2022 

18:40 as 19:10 – Credenciamento e boas-vindas 

19:20 as 19:30 - Abertura Oficial – Presidente CERCOS 

19:30 as 20:30 - O que é ser empreendedor nos dias atuais? - Maria Klesia Lima Rabelo 

20:30 as 20:40 - Intervalo 

20:40 as 21:40 - Como alavancar as vendas com estratégias de marketing digital - Kramer da 
Silva Rodrigues 

21:40 as 21:50 – Avisos – Organização do Evento 

Dia 16/02/2022 

19:00 as 20:30 - Oficina de planejamento financeiro para empreendedores - Lyslene Alves de 
Paiva Andrade 

20:30 as 20:40 - Intervalo 

20:40 as 21:30 – Momento SICREDI – Lyslene Alves de Paiva Andrade 

21:30 as 21:40 – Encerramento 

Divulgação 

A divulgação será feita com base no público-alvo através de material impresso, distribuídos 

em pontos estratégicos e divulgação em mídias digitais e tradicionais. 

Inscrições   

A inscrições serão realizadas através de formulário que estará disponível no site da 

CERCOS (www.cercos.com.br) de 21/01/2022 a 11/02/2022 até as 23:59hs ou até as vagas 

serem preenchidas. 

Pesquisa de satisfação  

Será realizada pesquisa de satisfação ao final do evento com perguntas estratégicas para 

mensurar a satisfação dos participantes do Workshop através dos seus feedbacks. 

http://www.cercos.com.br/


  

Atividades pós-evento 

Após o workshop será criado um planejamento de acompanhamento e monitoramento do 
desenvolvimento dos participantes e será disponibilizado palestras, oficinas, cursos e 
treinamentos para aperfeiçoamento e continuidade da qualificação empresarial. 

Temáticas a serem disponibilizadas para a qualificação: 

Plano de Negócios; Planejamento e Gestão estratégica; Liderança e motivação de equipes; 
Marketing, publicidade e vendas. 

 

 


