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Artigo - O início de um novo negócio 

 Para iniciar bem um negócio é preciso pesquisar e obter conhecimentos que são decisivos 

em todas as etapas da empresa. Por isso, nessa publicação, o Sebrae chama atenção para as habilida-

des necessárias ao empreendedor para atuar no mercado.   

Considere todas essas informações como ponto de partida e busque, começando por este manual, o 

conhecimento necessário para uma exploração competente do negócio que deseja montar.  

 O Sebrae acredita que se o empreendedor souber o que tem de fazer encontrará um meio de 

fazer o que precisa ser feito. Nosso objetivo é desafiar você a ter domínio sobre os aspectos impor-

tantes desse negócio. Portanto, aqui há desafios relacionados com os aspectos de gestão que você 

precisa entender e aprender sobre o negócio que deseja montar, já que resposta padrão de como 

montar determinado negócio e ter sucesso simplesmente não existe.  

Muitos são os caminhos que levam ao sucesso da empreitada “montar um negócio”. Mas muitas 

também, infelizmente, são as possibilidades de falhas.  

 Por isso procure identificar o maior número possível de empresas que 

atuam nesse ramo de negócio e descubra tudo sobre a forma como operam.  

Clique aqui e saiba mais como a atuação em parceria pode, de forma criativa, 

apoiar os empreendedores a nascer e crescer fortes. 

Notícia - As carreiras em alta e em baixa em 9 áreas profissionais  

A Rede de Contatos Eficaz   

Usar a rede de contatos é a maneira mais 

eficaz de  encontrar emprego; aproxima-

damente 70% de todos  os empregos são 

encontrados dessa forma...                 

Leia mais! 

Calendário de Treinamentos  

Se você é um Especialista de Au-

tossuficiência da Estaca ou mem-

bro do Comitê de Autossuficiên-

cia da Estaca, não perca o próxi-

mo treinamento nacional via We-

bex.  

Será no dia 28 de Agosto às 20 horas (hora de Brasília). 

O tema será “O Programa de Mentores”.  
 

Para maiores informações, entre em contato 

com o gerente do CA de sua região 

(www.autossuficiencia.lds.org.br)  

A iniciativa da Autossuficiência torna-se uma das prioridades para os líderes da Igreja no Brasil e já está presente na maioria das estacas e distritos.  

Pelo menos 90%  das estacas e distritos já conta com um Comitê de Autossuficiência, que tem a função de reunir-se periodicamente para 

analisar as necessidades e recursos relacionados à autossuficiência dos membros. Este comitê propõe ações específicas que poderão ajudar 

os membros em sua busca pela autossuficiência nas áreas da educação, do emprego e do negócio próprio. O comitê é composto por: um 

membro da presidência da estaca (ou distrito), um membro do sumo-conselho, o bispo encarregado, a presidente da Sociedade de Socorro 

da estaca (ou distrito), e o (a) especialista de autossuficiência da estaca (ou distrito). Veja fotos de alguns comitês formados recentemente: 

“ E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas” (D&C 104:15) 

Clique aqui para acessar informativos anteriores. 

De 33 cargos analisados em 9 áreas profissionais, 20 registraram mais demanda e 13 tiveram menor pro-
cura, segundo levantamento da consultoria Page Personnel. A notícia ainda é boa para quem está em busca 

de uma oportunidade profissional. Há mais cargos em alta do 

que em baixa, no recente levantamento realizado pela consultoria 
Page Personnel em sua base de dados. De 33 posições analisadas em 

9 áreas, 20 tiveram alta de procura contra 13, que registraram queda 

na demanda. A consultoria especializada em recrutamento de pro-
fissionais técnicos e de suporte à gestão destaca que profissionais 

mais experientes saem na frente em 2014. 

Saiba mais: http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/as-carreiras-

em-alta-e-em-baixa-em-9-areas  

Notícias - Comitê de Autossuficiência da Estaca 

Programa de Mentores  

Um mentor é alguém disposto a com-
partilhar de seus conhecimentos e 

experiências, ajudando a outras pes-

soas a trilhar o caminho do sucesso. É 
uma prova da irmandade que deve 

haver entre os santos. No ano passa-

do, sob a liderança da Presidência da 
Área Brasil, iniciou-se no Brasil o 

Programa de Mentores, com o propó-

sito de ajudar os membros da Igreja 
em sua busca pela autossuficiência. 

Ser um mentor é um trabalho voluntá-

rio e não um chamado eclesiástico. 
Atualmente temos mais de 600 mentores em todo o Brasil, 

irmãos e irmãs experientes e bem sucedidos em suas carreiras 

profissionais. Eles disponibilizam algumas horas por mês 
para ajudar 1 ou 2 pessoas, aconselhando-as em sua carreira 

profissional. Geralmente os membros que têm prioridade em 

receber esta orientação são os missionários recém retornados 
do campo ou os jovens participantes do Fundo Perpétuo de 

Educação. Mas, o serviço de mentoria não está restrito a estes 

grupos de pessoas. Qualquer membro que tenha necessidade 
de alcançar ou melhorar a sua autossuficiência poderá benefi-

ciar-se desta iniciativa. Caso você queira ser um mentor ou 

receber os serviços de mentoria, fale com o Especialista de 
Autossuficiência de sua Estaca ou procure o gerente do Cen-

tro de Autossuficiência de sua região - autossuficiencia.lds.org.br. 
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 Idelmo chegou no CA 

numa quarta-feira e co-

meçou as atividades de 

busca de emprego. Foi 
atendido pela equipe do 

CA e se aplicou a buscar 

pessoas em sua rede de 

contatos... 

 Veja mais... 
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Saiba mais sobre 

quais concursos 

estão abertos em 

todo o Brasil! 

Veja aqui  

Estaca Vila Velha Estaca Florianópolis Estaca Natal Distrito São Gabriel 
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