


OBJETIVO
 Construir aprendizado nas áreas gestão
promovendo desta forma desenvolvimento de 
potencial e possibilidades de expansão dos 

negócios.

PÚBLICO-ALVO
 Pessoas que atuam ou desejam atuar com  Pessoas que atuam ou desejam atuar com 
empreendedorismo ou profissionais que

queiram realizar atualização nos mais variados 
processos de gestão. 

PROFISSIONAIS COM
EXPERIÊNCIA PRÁTICA  E

CERTIFICAÇÕES 
Os profissionais que conduzem os trabalhos são Os profissionais que conduzem os trabalhos são 
experientes nas suas áreas, sendo autoridades em 
cada tipo de elemento de gestão. Contando 08 
professores especialistas, 12 meses de contatos 
com 104 horas de aulas presenciais e mais de 46 
horas de material complementar, 24 livros E-book, 
17 Áudios-book, Apostila e material complementar.

MODMODELAGEM EM GRUPOS
Este é um grande benefício deste tipo de

programa em consultoria, pois há a interação entre 
diversos tipos de empreendedores de ramos 
diferentes propiciando maior nível de criatividade 
para a solução dos desafios dos negócios.



 CRONOGRAMA DOS ENCONTROS
Os encontros são mensais, duas vezes por mês, no Os encontros são mensais, duas vezes por mês, no 
período de 08 horas (segundas e quartas-feiras das 
19:00 às 23:00). No primeiro momento serão 

abordados conceitos e teorias sobre o tópico geral 
e em um segundo contato há a criação de grupos 
para a solução de problemáticas (cases).

USANDO A EXPERIÊNCIA
DDA EMPRESA

Em cada contato usamos como cases as Em cada contato usamos como cases as 
problemáticas em que as empresas estão 

passando.  Isso intensifica a aprendizagem de cada 
gestor em cada área de gestão que será abordada 
no decorrer do programa. Você poderá contar com 
nossos professores consultores. Além do 
aconselhamento presencial em cada módulo, 
nossos professores ficam disponíveis para sanar nossos professores ficam disponíveis para sanar 
qualquer tipo de dúvida via área virtual. Você poderá 
compartilhar as dificuldades de sua empresa ou 
obter conselhos de especialistas sobre importantes 

decisões que devem ser feitas.

MESCLANDO COMPETÊNCIAS
Os grupos são formados por empreendedores ou 
profissionais que queiram empreender, todos com 
potenciais diferentes uns dos outros. Esta 

oportunidade é importante para ampliar ainda mais 
as perspectivas que se tem sobre soluções 

criativas para os maiores limitadores existentes em 
cada tipo de negócio.









09.1 - PLANEJAMENTO DE MARKETING
(01 encontro)

Como construir seu Planejamento de Marketing
Como conduzir seu Planejamento de Marketing
Como avaliar seu Planejamento de Marketing

Estudo de casos

009.2 – SOCIAL MEDIA (01 Encontro)
Como usar estrategicamente as redes sociais
Como construir a imagem da sua empresa nas 

redes sociais
Ferramentas, softwares e plataformas para 

fomentar seu negócio
Estudo de casos

10 - GES10 - GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
(02 encontros)

Como recrutar e selecionar por competências 
Como avaliar a produtividade por competências
Como remunerar as pessoas e obter maior 

motivação 
Estudo de casos 

1111.1 – DIREITO EMPRESARIAL (01 encontro)
Introdução ao direito empresarial

Espécies de Constituição de empresas
Aspectos formais de contrato

Estudo de casos 



11.2 – DIREITO TRABALHISTA (01 encontro)
Maiores dificuldades dos empresários
Relações entre empregado e empregador
Últimas mudanças na legislação

Estudo de casos

12 - COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
(02 encontros)(02 encontros)

Técnicas de Linguagem Corporal
Construção da Imagem Pessoal
Apresentação, negociação e imagem

Estudo de casos 


