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Olá,
Empreendedor(a)

O ano de 2022 está iniciando. Por isso, selecionamos
alguns materiais entre e-books, ferramentas, artigos,
blogs e vídeos para ajudar você a planejar o seu novo
ano.
Vamos juntos, conferir?!

Atenciosamente,
Equipe Programa Centelha



LE
G
EN

D
A

Sempre que ver um dos ícones ao lado
ele estará relacionado ao tipo de material
presente em cada temática, basta clicar
no hiperlink para ter acesso ao conteúdo.

Como utilizar este 

material?

Podcast

Blog

Livro

Artigo

E-book

Vídeo

Ferramenta



DICAS DE PLANEJAMENTO PARA 2022
E-books, artigos e vídeos para conferir

Runrun.it

Planejamento 2022: um
guia estratégico para a
sua empresa 

Rockcontent

Planejamento de
Marketing para 2022

Globo

3 dicas para organizar as
finanças da sua empresa
em 2022

Conta Azul

Planejamento
estratégico: o que é e
como fazer o seu do zero

SEBRAE

Como planejar seu
negócio para 2022

Runrun.it

Descubra os principais
erros de planejamento e
o que fazer para não
cometê-los

https://blog.runrun.it/planejamento-2022/
https://blog.runrun.it/planejamento-2022/
https://blog.runrun.it/planejamento-2022/
https://materiais.rockcontent.com/planejamento-de-marketing
https://g1.globo.com/podcast/educacao-financeira/noticia/2021/11/29/educacao-financeira-169-3-dicas-para-organizar-as-financas-das-empresas-em-2022.ghtml
https://materiais.rockcontent.com/planejamento-de-marketing
https://g1.globo.com/podcast/educacao-financeira/noticia/2021/11/29/educacao-financeira-169-3-dicas-para-organizar-as-financas-das-empresas-em-2022.ghtml
https://blog.contaazul.com/planejamento-estrategico-o-que-e-como-fazer-o-seu-do-zero
https://blog.contaazul.com/planejamento-estrategico-o-que-e-como-fazer-o-seu-do-zero
https://www.youtube.com/watch?v=VEgsG5L10eQ
https://www.youtube.com/watch?v=VEgsG5L10eQ
https://blog.runrun.it/erros-de-planejamento/
https://blog.runrun.it/erros-de-planejamento/


FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
E-books, artigos e vídeos para conferir

Runrun.it

Saiba como as Metas
SMART tornam a sua
gestão mais efetiva

Conta Azul

Análise SWOT (FOFA):
o que é, como fazer e
uso pessoal ou para
empresa

Resultados Digitais

Balanced Scorecard: o
que é, como funciona,
como aplicar, vantagens
e mais!

Resultados Digitais

OKR: o que é, como a
metodologia pode
ajudar sua empresa e
exemplos para você
implementar

FIA

Michael Porter: quem é,
quais são as 5 forças e
como aplicá-las

Sebrae Talks

Planilha de Planejamento
Estratégico

https://blog.runrun.it/meta-smart/
https://blog.contaazul.com/analise-swot
https://blog.contaazul.com/analise-swot
https://blog.runrun.it/meta-smart/
https://blog.contaazul.com/analise-swot
https://resultadosdigitais.com.br/blog/balanced-scorecard/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/balanced-scorecard/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/balanced-scorecard/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-okr/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-okr/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-okr/
https://fia.com.br/blog/michael-porter/
https://fia.com.br/blog/michael-porter/
https://fia.com.br/blog/michael-porter/
https://www.youtube.com/watch?v=GBUR38zy118
https://www.youtube.com/watch?v=GBUR38zy118
https://www.youtube.com/watch?v=GBUR38zy118


https://programacentelha.com.br/

contato@programacentelha.com.br

https://www.instagram.com/programacentelha/
https://pt-br.facebook.com/programacentelha/
https://twitter.com/centelhabr
https://www.linkedin.com/company/programacentelha/
https://www.linkedin.com/company/programacentelha/

