Apresentação da Disciplina

Gestão de Micro e Pequenas Empresas

Professor: Charles Johny Gomes Leite
E-mail: (charlesjgleite@gmail.com)

OBJETIVOS
➢ Entender os conceitos básicos da gestão de PME´s;
➢ Tomar consciência da necessidade da pratica constante das
ferramentas da administração de pequenas e microempresas para a
prática de uma boa gestão;
➢ Acompanhar e auxiliar os procedimentos de abertura de uma PME;
➢ Desenvolver estratégias para a otimização da administração da
micro e pequena empresa.
➢ Organizar e desenvolver atividades de gestão de marketing, recursos
humanos, operações, materiais e finanças;
➢ Tomar decisão sobre escolhas de franquias para PME´s;
➢ Analisar mercado consumidor e concorrência para PME´s;
➢ Implantar sistemas adequados de gestão para PME´s.

CONTEÚDO
❖ Pequenas e Microempresas: conceito, definições e aspectos relevantes;
❖ Origens e importância da MPE;
❖ Empreendedorismo e as PME´s.
❖ Importância e características da micro e pequena empresa e do empresário;
❖ Função econômica e social da PME;
❖ Ser micro ou pequeno empresário, implicações legais;
❖ Cuidados ao abrir uma empresa: que tipo de empresa abrir?
❖ Procedimento para abertura de uma empresa e entidades de apoio, linhas de crédito e
bancos de oportunidades;

❖ Aspectos legais e registro de empresas de pequeno porte.
❖ Práticas de gestão de micro e pequenas empresas;

CONTEÚDO
❖ O empresário da micro e pequena empresa e o processo de Gestão: administração
familiar X administração profissional;
❖ O plano de negócio como instrumento de gerenciamento;
❖ Diferencial das micro e pequenas empresas e as principais dificuldades encontradas;
❖ As micro e pequenas empresas e o cenário econômico e social no qual estão inseridas;
❖ Práticas de gestão de pequenos negócios: controle de vendas e de compras, controle de
despesas, controle de estoques, controles financeiros e cálculo e gestão do capital de giro;

❖ Gestão de marketing, recursos humanos, operações, materiais e finanças para MPE;
❖ Mercado consumidor e concorrência para as MPE´s;
❖ MPE´s e o sistema de franquias;

❖ Gestão estratégica para MPE´s;
❖ Sistema de gestão: conceitos e componentes do sistema de gestão, dificuldades para
implantação e uso.

METODOLOGIA
✓ Aulas expositivas – Power Point;
✓ Leitura e pesquisa – Sala de aula ou laboratório;
✓ Apoio e acompanhamento:

✓E-mail: charlesjgleite@gmail.com
✓Site da disciplina: professorcharles.com

AVALIAÇÕES
✓ Prova Escrita Individual = Até 10,0
✓Atividades do Bimestre = Até 10,0 (A definir)
------------------------------------------------------------✓Média =
soma de tudo (10,0 + 10,0) dividido por 2.
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