
Plataforma

Empreendedorismo

Inovação e criatividade

nos move.



O que somos

Objetivo: Somos uma empresa que confia 
na performance. Por isso acreditamos na 

mensuração de resultados como forma de 
crescimento sustentável.

Visão: Transformar e alavancar ao redor.

Missão: É preparar as organizações 
chegarem ao mercado rapidamente. Gerar 
transparência e relacionamentos duradouros 
com todos nossos parceiros.



Facilidades ao empreendedor

Objetivo: Programa voltado para o

fomento e desenvolvimento do

empreendedorismo da região de

Piracicaba.

Público-alvo: Futuros

empreendedores,

Empreendedores,

proprietários de micro, pequenos
e médios estabelecimentos,
profissionais autônomos e
interessados em criar um negócio
próprio e aqueles que pretendam
planejar e desenvolver sua
carreira de forma mais ousada e
inovadora.

Abordamos: As teorias e

práticas gerais da Administração.

Focamos na melhora da gestão

empresarial e da organização como

um todo. Capacitamos a iniciativa

pessoal para a realização de

projetos inovadores,

visando uma postura profissional

ética e bem sucedida.



Inovação + choque de gestão + 
investimento em escalabilidade

Metodologia

É aceleradora com Know

how em ativação e capacitação
de empresas atuando no
fomento e ação de startups, e

scaleups nos últimos 10 anos.



MétodoDegraus / Step / Estágios de Maturidade

Peopleware

-R&S
- Coaching

-Trein. Técnico
- Desenv. 

Competências
-Gestão de 

pessoas
- Liderança

Software
-Programas
-Relatórios 
eletrônicos
-Aplicativos

-Ferramentas 
cloud
-CRM
-ERP
- BI

Hardware
-Investimento 

fixo
-Prédio, 
barracão

-Equip. fabril
- Informática
-Computador

-Tablet
-Smartphone

Processware
-POP’s

-Gestão á vista
-Metas e 

resultados
-Email mkt

-Redes sociais
-Site

-Campanhas 
publiciárias

Inovação + choque de gestão + investimento em escalabilidade

Método  três em um:
1 – Elaborar e  ensinar
2 – Aprender e fazer

3 – Fazer e Acompanhar



Método

Escalável

0 – 6meses

Ideia Insight
Canvas
Modelo

de negócio
Plano de
marketing

M.V.P
Início 

comercial
Startup
Site e 

redes sociais

6m – 1 ano

1 – 2 anos

Plano de negócio
Planej. Estratégico
Continuar a Pivotar

Elaboração dos 
Procedimentos

Scaleup
Produção 
em escala
Expansão 

do mercado

2 – 4 anos

Matureup
Estabelecido
No mercado

Revisão completa 
e criação do novo 

planejamento

7 – 10 anos

5 – 7 anos

Expansionup
Novos

Mercados
Nacionais

Franqueamento
internacionalização

Coaching Business
Mentoria

Pesquisa de novos 
mercados 

regionais e clientes



Participação

Custos 

Operacionais

0 – 6meses

1 – 2 anos

6 + 12 meses

5 a 10%

faturamento

2 – 3 anos

10 a 25%

faturamento

3 anos  +

27%

faturamento

3% faturamento



Conteúdos e programas: 
Criatividade e inovação

BMG - Canvas - Modelo de negócio

Planejamento estratégico
Elaboração do plano de negócio

Plano de Marketing
Visual Merchandising

Cliente Oculto

Planejamento financeiro

Agências de fomento e investimento

Empreendedorismo Social

Treinamentos de alto impacto

Liderança Empreendedora 

Ferramentas e sistemas de gestão
Um sistema de gestão é um programa de computador que

ajuda a cuidar das atividades de uma empresa. Ele é um

software inteligente que tem como objetivo facilitar as

atividades do dia a dia, automatizando o máximo de processos

possível.



Ux design
externo

Lançar na internet 
para as pessoas 

de seu relacionamento 
nas redes sociais

Pós venda

Ferramentas e sistemas de gestão

Mapa da empatia

8p’s de marketing

http://www.gomoodboard.com/

moodboard

Criação do logotipo

Projeto e memorial descritivo

Campanhas de 
Marketing digital

Site

Redes 
sociais blog

Assuntos e conteúdos
Pertinentes a área de 
Atuação

Todos devem analisar 
o site, protótipo e 

dar sugestões 
de melhoria

Ux design
interno

Conteúdos para o site

Protótipo

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb0-j4o47NAhXLKCYKHYjTA6MQjRwIBw&url=http://www.novonegocio.com.br/plano-de-negocios/como-elaborar-um-plano-de-negocio/&psig=AFQjCNEarf3aoLKx0SHXnOON1qCXhKMiTw&ust=1465126563943807
http://www.gomoodboard.com/


Startups aceleradas

#TopTelas

Plataforma

Acelerando



STARTUPs

TALENTS
Looking 4

Plataforma

Movimento

Plataforma de Recrutamento e Seleção



Toda tecnologia, negócios e 
níveis de start up
Em uma plataforma simples

Start up

Free job
posting

ux

IOS
CRM

SEO

STRATEGY

AI

HR

Comunidade de startup 
tecnológica e talentos jovens START UP

TALENTS

Plataforma

Plataforma de Recrutamento e Seleção



• Metodologia ativas

• Ferramentas makers

• Formação contínua

• Design thinking como 
metodologia educacional

Educação Empreendedora



Aulas organizadas para faixas etárias diversas.

Treinamentos focados.

Encontros desenvolvidos para 
fomentar a cultura empreendedora.

Contribuição para a Região de Piracicaba sobre 
Educação Empreendedora e o Ecossistema.

Ecossistema 
empreendedor

Capital 
humano

Cultura

Casos de 
sucesso

Governo

Capital 
Financeiro

ONGs

Educação 
Empreended

oraInfra 
estrutura

Networks

Serviços de 
suporte

Aceleradora
s

Incubadoras

Empresas 
juniores

Investidores

Educação Empreendedora



• Formação do Educador empreendedor

• Design thinking para educadores

Educação Empreendedora

• Gestor de pequenos negócios

• Inovador Social

• Design de serviços

Workshops

• Jornada universitária empreendedora

• Atitude Empreendedora • Design Thinking

• Storytelling

• Empreendedorismo



Industria 4.0

Industria 2.0

2000 até 2030

Uma indústria mais
tecnológica, mesclando
o Mundo real e virtual
para a descentralização
de processos e melhorias
de resultados.

Industria 
1.0

Agricultura

O uso da energia elétrica e
de novos métodos de
produção, cria um novo
momento para a indústria
permitindo a produção em
série.

Industria 3.0

Início da automação dentro das
empresas, utilizando máquinas,
para executar tarefas que antes
eram executadas por humanos.

1970 até 2000

Meados de 1970Hoje

1900 -
1950

Transição dos métodos
artesanais para a
produção por máquina,
movida principalmente a
vapor – nascimento da
indústria.

Séc. 18

Produtos 
artesanais

Indústria 5.0

O Ecossistema Empreendedor 
Evolução Industrial e econômica

2030 até ...
os avanços
tecnológicos
continuam a
crescer numa
velocidade
incrível, tanto que
a Industria 5.0 já
pode ser vista no
horizonte, e que,
de acordo com
alguns visionários
da tecnologia ,
trará um aumento
do toque humano
de volta à
manufatura.



O Ecossistema Empreendedor 
Eventos e movimentos

Feira do 
empreendedor
Sebrae



Ecossistema 
empreendedor

Capital 
humano

Cultura

Casos de 
sucesso

Governo

Capital 
Financeiro

ONGs

Educação 
Empreended

oraInfra 
estrutura

Networks

Serviços de 
suporte

Aceleradoras

Incubadoras

Empresas 
juniores

Investidores

O Ecossistema Empreendedor 
Players e stakeholders



Autoconhecimento e 
comportamento 
empreendedor
Planejamento de carreira, coaching, 
técnicas da Atitude empreendedora e 
da Babson College.

Concepção

Design Thinking, Lean
Startups, oportunidades 
da economia criativa.

Desenvolvimento
Modelos de negócios e 
preparação para rodadas de 
negócios.

Expansão
Incubadoras, 
Aceleradoras, 
Rodadas de negócios, 
mentorias, exposição 
em feiras/eventos 
para prospecção de 
clientes.

O Ecossistema Empreendedor 
Processo células empreendedoras



www.atitudeempreenda.com.br

Conversa com a gente!

+55 19 992893663


