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O caminho (seguro)
do empreendedor

Gratuito e on-line, 
conjunto de dez 
minicursos a distância da 
Sert ensina noções básicas 
sobre o universo dos 
pequenos negócios

riada em 2012 e lançada oficialmente 
em março de 2013, a Escola do 
Empreendedor Paulista (EEP), pro-
grama da Secretaria Estadual do 
Emprego e Relações do Trabalho 
(Sert), atingiu neste mês a marca de 
49 mil inscritos. A iniciativa de ensi-
no a distância (gratuito) oferece, 
mediante cadastro on-line, dez mini-
cursos sobre assuntos ligados ao uni-
verso dos micro e pequenos negócios.

Em média, cada minicurso 
requer três horas para ser concluí-
do e aborda um tema específico. 
Não há ordem sugerida para a exe-
cução deles, tampouco prazos. A 
ideia é que sejam feitos de acordo 
com a necessidade e a disponibili-
dade de tempo de cada empreen-
dedor. Ao final de cada módulo, há 

exercícios práticos interativos para avaliar 
a compreensão e a retenção do conteúdo. 
Quem acerta metade das questões (testes 
de múltipla escolha) tem direito de impri-
mir seu certificado de conclusão.

O público-alvo do curso a distância são 
microempreendedores urbanos e rurais, 
formais ou informais. Incluem agriculto-
res, donos de padaria, mercadinhos, pipo-
queiro, manicure, cabeleireiro, mecânico e 
qualquer cidadão disposto a empreender. 
Os temas abordados são ilustrados com 
depoimentos e situações reais vivenciadas 
por esse público.

Os dez títulos da coleção da EEP são, 
pela ordem: Empreendedorismo na Prá-

    tica; Atendimento ao Cliente; Consu-
midor e For  necedor; Ações de Marke-
ting; For ma lização; Formação de Pre-
ços; Vendas e Ganhos; Ges  tão Finan-
ceira; Higiene e Segurança; Sustentabi-
lidade e Comunidade.

Apoio ao empreendedor – Anto-
nio Mendonça, idealizador da EEP e diretor 
executivo do Banco do Povo Paulista (BPP), 
outro programa da Sert, explica que meta-
de dos matriculados na EEP acabou cur-
sando os dez minicursos – volume que já 
passa dos 24 mil inscritos. “Como as lições 
são simples e interativas, a conclusão de 
um módulo acaba incentivando a realização 

Para realizar o sonho de ter seu próprio 
negócio, Leandro de Souza Sanchez (foto), 
de 27 anos e morador de Itaquaquecetuba, 
município da Região Metropolitana de 
São Paulo, fez pesquisa na internet sobre 
como empreender. A ideia, segundo ele, 
era aproveitar a experiência obtida na área 
de suporte de informática em empregos 
com carteira assinada e como freelancer 
para montar seu próprio negócio. 

Com poucos cliques no mouse, Lean-
dro conheceu e se matriculou na EEP. 
Assim como ele, 84% dos visitantes do site 
acabam se inscrevendo. Poucos dias depois, 
já havia feito os dez minicursos no período 
noturno. O passo seguinte foi formalizar, 
em setembro, sua empresa, a Omega So -
luções de Informática (especializada em 
manutenção e venda de acessórios), na 
Junta Comercial do Estado (Jucesp).

“Registrado como Microempreen de-
dor Individual (MEI), posso emitir nota 
fiscal, prestar serviços para empresas, par-
ticipar de licitações públicas e oferecer aos 

SERVIÇO
Escola do Empreendedor Paulista – 
www.escoladoempreendedor.sp.gov.br
Banco do Povo Paulista – 
www.bancodopovo.sp.gov.br

Negócios na China é tema de seminário
A China, maior parceiro comercial 

do Brasil, é tema da 4ª edição de semi-
nário promovido pelo Instituto Confúcio 
na Unesp. O encontro será realizado no 
dia 22, das 9 às 17 horas, no auditório do 
instituto – Rua Dom Luís Lasanha, 400, 
bairro do Ipiranga, capital. Para participar 
do seminário O Ambiente de Negócios na 
China, o interessado deve se inscrever até 

o dia 21, no site do Instituto Confúcio e 
pagar taxa de R$ 70. Aluno regularmente 
matriculado nos cursos do instituto paga 
R$ 49, mas deve enviar e-mail para secre-
taria@institutoconfucio.unesp.br, infor-
mar a inscrição e aguardar a emissão do 
boleto com o desconto.

O seminário é dirigido a empresá-
rios interessados na gestão de negócios 

e no comércio com a China; para quem 
quer iniciar ou aprimorar estratégias; 
estudantes de graduação e pós-gradu-
ação nas áreas de relações internacio-
nais, comércio exterior, administração 
e economia; professores, consultores 
e demais profissionais envolvidos no 
intercâmbio comercial entre os dois 
países e todos que desejam conhecer e 

se posicionar sobre a relação entre os 
países em desenvolvimento e o novo 
lugar deles no mundo no atual cenário 
internacional. Mais informações no site 
do Instituto Confúcio na Unesp – www.
institutoconfucio.com.br, ou pelo tele-
fone (11) 2066-5950.
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De funcionário a patrão

clientes a opção de me pagar com máqui-
nas de cartão de crédito e débito”, explica. 
“Recomendo o curso para todos. Até mesmo 
para quem não pensa em ter negócio”, conta 
feliz, no balcão de atendimento da loja, que 
fica na região central de Itaquaquecetuba.

Também “formada” por conta própria 
e tomada pelo mesmo espírito, a venezue-
lana Paola Ramirez não teve dificulda-

de com o idioma português. Moradora 
e empregada na capital, a engenheira 
industrial aproveitou o tempo livre à 
noite para fazer quatro dos dez mini-
cursos. “A capacitação é muito boa, fácil 
e prática. O que já aprendi é suficiente 
para empregar no meu futuro negócio 
(ainda em segredo), na área de produtos 
alimentícios”.

dos outros. E todos tratam de temas interli-
gados”, explica.

A EEP oferece grátis, para todo empre-
endedor com pedido de financiamento apro-
vado pelo BPP, kit completo com o material 
didático. A caixa personalizada traz as dez 
apostilas, gibi e os dez DVDs com os vídeos. 
Todo o material, incluindo os jogos interati-
vos do site, ainda em desenvolvimento, foi 
produzido pela Fundação Padre Anchieta 
(TV Cultura), com investimentos de R$ 3,5 
milhões até 2014.

Qualquer cidadão, independentemen-
te da idade e formação educacional, pode 
se inscrever na EEP e ter acesso total ao 
conteúdo. “A ideia é auxiliar, por exemplo, 
quem fez cursos do Via Rápida Emprego, 
programa da Secretaria Estadual de De -
senvolvimento Econômico, Ciência e Tec-
nologia e deseja abrir negócio próprio”, 
observa Mendonça. 

Se não tiver computador, é possí-
vel fazer os minicursos nas unidades do 
Acessa SP, programa de inclusão digital 
da Secretaria Estadual de Gestão Pública, 
instalado em 621 cidades paulistas com 726 
postos oferecendo uso livre de computado-
res e internet gratuita.

Agência homenageada – Os con-
teúdos da EEP são apresentados pelo per-
sonagem Prudêncio, um consultor (agen-
te de crédito) do Banco do Povo Paulista 
(BPP). O nome dele é uma homenagem da 
Sert à primeira agência do BPP, aberta em 
1998 na cidade de Presidente Prudente. Em 
15 anos de atividade, o programa estadual 
de microcrédito continua sendo o de maior 
volume do País, com total de financiamen-
tos que ultrapassou R$ 1 bilhão.

O BPP tem nos agentes de créditos, 
assim como Prudêncio, os principais prota-
gonistas, que fazem a “ponte” do Governo 
paulista (Sert) com a sociedade (empreen-
dedores). De modo lúdico, o personagem 
mostra caminhos legais e vantagens para 
quem se formaliza. Em suas falas, o perso-
nagem “resume” 15 anos de experiência do 
BPP no atendimento ao micro e pequeno 
empreendedor.

Rogério Mascia Silveira
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Posto Santo Amaro do BPP: apoio e recursos para micro e pequenos empreendedores

Mendonça: “Lições simples e interativas”
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