INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INOVAÇÃO (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Inovação” trata sobre os principais conceitos relacionados à inovação
e as vantagens de envolver toda equipe, fornecedores, clientes atuais e potenciais em
um processo de criação que possa transformar a empresa em um negócio inovador,
favorecendo sua competitividade e lucratividade.
Objetivo: O objetivo deste curso é sensibilizar o empresário sobre a prática da inovação
como fator de sucesso para seu negócio, as vantagens de inovar e as consequências de
não investir em ideias inovadoras.

PEQUENAS EMPRESAS NAS REDES SOCIAIS (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Pequenas Empresas nas Redes Sociais” busca subsidiar a entrada e
atuação significativa das pequenas empresas nas Redes Sociais, orientando-as sobre a
necessidade de planejamento para a estruturação de uma presença digital da empresa.
Objetivo: Capacitar os empresários de pequenos negócios sobre o tema, demonstrando
que, com planejamento é possível analisar a viabilidade da presença da empresa nas
Redes Sociais miniminando os riscos e aproveitando as oportunidades.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: Uma empresa socialmente responsável colabora para o desenvolvimento da
sociedade. O curso é ilustrado com vários exemplos, de Responsabilidade Social
Empresarial, aplicados nas micro e pequenas empresas. Através de vídeos e ilustrações,
muitos empreendedores demonstram que o baixo ou nenhum investimento, aliados a
uma atitude comprometida com a ética e a transparência, a comunidade e o meio
ambiente, trazem grandes resultados. Reforça a presença da empresa na comunidade
com ações que estimulam o potencial do empreendedor junto aos governos e
fornecedores trazendo ganhos de imagem.
Objetivo: Orientar os empresários dos benefícios do processo de implementação da
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), de como as ações podem gerar pouco ou
nenhum custo para a empresa. Ressaltar as iniciativas junto aos funcionários, a
comunidade, fornecedores e governo que trazem benefícios para todos os públicos
envolvidos com a vida da empresa.

