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Catálogo de 
conteúdos
Confira a seguir os conteúdos disponíveis 
em vídeo dentro da plataforma
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Série apresentada por Daniel Goleman, autor do best-seller 
internacional Inteligência Emocional. Os vídeos examinam 
as melhores práticas de liderança e oferece um guia prático 
para o desenvolvimento de competências na área, e 
contam com a participação de grandes especialistas 
mundiais em liderança.

com Daniel Goleman

Carga Horária (min): 540



Em um cenário de mudanças aceleradas, os desafios se 
multiplicam todos os dias para profissionais e empresas. Por 
isso, desenvolver o pensamento para visualizar soluções e 
oportunidades é um passo fundamental. Desenvolva o 
pensamento crítico, decifre oportunidades e conquiste 
resultados, aprendendo neste curso com o professor Mario 
Sergio Cortella.

com Mario Sergio Cortella

Carga Horária (min): 300
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No cenário de transformações e instabilidades dos 
mercados atuais, a carreira de Consultor é duplamente 
atrativa. Por um lado, cada vez mais empresas vão precisa 
de sua ajuda. Consequentemente, seu trabalho será cada 
vez mais essencial e valioso. Aprenda neste curso bases 
concretas para construir uma carreira, maximizar resultados 
entregues e ampliar seus ganhos como consultor.

com Renato Grinberg

Carga Horária (min): 360
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Onde você estará daqui a um ano? O mundo passa por um 
momento de profunda transformação e esse processo 
afeta não só os mercados, mas também sua carreira. Nesse 
contexto, a consultoria se apresenta como um horizonte 
seguro e promissor. Seguro porque é menos suscetível às 
ameaças da disrupção. E promissor porque, em um cenário 
de mudança, a figura do consultor assume um papel de 
extrema importância. Você, consultor, será crucial para a 
grande mudança que se aproxima.

com Luiz Affonso Romano

Carga Horária (min): 253
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Aprender rápido e transformar conteúdos em habilidades 
práticas é fundamental para se adaptar a essa nova 
realidade de constante transformação. Aprenda como 
desenvolver essa habilidade fundamental no curso 
Self-learning, ministrado pelo empreendedor, professor e 
PhD. em Biotecnologia Vasco Patú, que apresenta 
ferramentas práticas que podem mudar sua forma de 
aprender e aproveitar todo seu potencial.

com Vasco Patú

Carga Horária (min): 160
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Você está se preparando para uma prova importante? Vem 
tentando passar naquele concurso dos seus sonhos, mas 
ainda não conseguiu? Vai fazer Enem? Caso as respostas 
sejam sim, este curso foi preparado para você. O professor 
Vasco Patú, PhD em Biotecnologia e especialista em 
Hiperaprendizagem, se dedicou nos últimos 20 anos a 
pesquisar o funcionamento do nosso cérebro para o 
aprendizado e vai ensinar a você as melhores maneiras de 
aprender e memorizar conteúdos para provas e concursos.

com Vasco Patú

Carga Horária (min): 148
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Você sabia que Gerentes de Projetos ganham em média 
mais de 9 mil reais por mês no Brasil? Este curso oferece 
uma imersão totalmente focada na sua preparação para o 
mercado, abordando os principais conceitos da área e 
apresentando metodologias, técnicas e ferramentas para 
que você possa se tornar rapidamente um Gerente de 
Projetos de excelência e se diferenciar no mercado.

com Ramiro Rodrigues

Carga Horária (min): 168
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Preparado para ser um conteúdo prático e objetivo, este 
curso apresenta uma série de estratégias e ferramentas 
para você otimizar a forma como usa a internet para 
negócios, fortalecendo sua marca, gerando mais negócios e 
convertendo mais vendas. Trata-se de um curso intensivo 
focado em ser um instrumento para você atingir com o 
máximo de eficiência o objetivo final de gerar novas receitas 
e aumentar seu faturamento com a ajuda da web.

com Ricardo Oliveira

Carga Horária (min): 193
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Seu sucesso em qualquer área passa, inevitavelmente, por 
sua capacidade de negociar e influenciar pessoas. Essas 
duas habilidades impactam a forma como você trabalha, os 
resultados que você alcança, quanto você ganha. Quem 
quer ir mais longe tem que dominá-las. E é isso que você 
aprenderá ao longo dos 8 módulos deste curso online, 
preparado e apresentado pelo professor e consultor Jaime 
Jimenez. De um lado, sua expertise de mercado, 
sedimentada em mais de 20 anos de experiência auxiliando 
os processos de crescimento de empresas como Latam, 
Ambev, Itaú, Sky, Ibope, Santander, Saraiva, Pão de Açúcar, 
Grupo Fleury e dezenas de outras. Do outro, sua base 
acadêmica, como professor de algumas das escolas de 
negócios mais conceituadas do país, como FGV, Fundação 
Dom Cabral, FIA, FAAP e outras. Unindo essas duas frentes, 
ele traz para você o que há de mais atualizado e avançado 
na área, de forma objetiva e prática. Inscreva-se e avance!

com Jaime Jimenez

Carga Horária (min): 301
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Como evitar picos de estresse e ansiedade em uma rotina 
cada vez mais frenética de trabalhos, cobranças e 
responsabilidades? Aprenda com este curso apresentado 
por Vasco Patú, PhDem Neurobiologia, terapeuta e CEO da 
AbiHub, startup especializada em tratamentos online para 
potencializar a saúde mental.

com Vasco Patú

Carga Horária (min): 122
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Está em curso neste momento um dos maiores processos 
de transformação já vistos na história. O negócio que não 
for capaz de se adaptar e construir novos caminhos 
dificilmente sobreviverá. Este curso, apresentado por Renato 
grinberg, irá ajudar você e sua empresa com um método 
prático para transformar o seu negócio.

com Renato Grinberg

Carga Horária (min): 300
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Mergulhe no mundo do branding e aprenda o que são 
marcas, quais suas expressividades, como construí-las e 
como desenvolver as melhores estratégias neste curso 
intensivo ministrado por Marcos Hiller. Seja o profissional 
que vai transformar o branding das empresas.

com Marcos Hiller

Carga Horária (min): 300
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ABNT, ISO, SGSSO, SGA. Você sabe o significado de todas essas siglas? Elas estão base do sistema que 
normatiza e orienta processos de gestão no mundo todo. As empresas precisam de profissionais que 
entendam de verdade a importância e como funcionam os sistemas de normatização de processos. E 
nesta nova série de aulas exclusiva do Administradores Premium você vai começar a desbravar uma área 
em que poucos se aventuram. Você aprenderá ao longo de 7 módulos, com aulas em vídeo e materiais 
para leitura complementar a dominar o mundo das certificações.

com Alexandre Pierro

Carga Horária (min): 88

Nesta websérie, Alfredo Soares, da Xtech Commerce, traz dicas essenciais para quem está dando os 
primeiros passos no mundo do comércio digital. Você quer vender online? Antes de iniciar, aprenda estas 
lições com quem entende muito do assunto!

com Alfredo Soares

Carga Horária (min): 52

Série apresentada por Ricardo Voltolini, da Ideia Sustentável, consultoria especializada que ajuda líderes de 
empresas dos mais variados segmentos a encontrar soluções sustentáveis para seus negócios.

com Ricardo Voltolini

Carga Horária (min): 45

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo e cerca de 30% das seleções de emprego do Brasil 
passam por lá. Além disso, é uma ferramenta extremamente poderosa para geração de negócios. Mas não 
bastar criar um perfil, tem que aprender a usá-lo. E é isso que você vai aprender no LinkedIn Marketing, 
com Daniel Araújo.

com Daniel Araújo

Carga Horária (min): 45
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A série especial, gravada nos EUA, conta a história autêntica de cinco CEOs tornando suas ideias em 
grandes negócios. A série é uma bússola que ajudará fundadores no caminho tortuoso do 
empreendedorismo.

Carga Horária (min): 114

Aprenda a administrar pessoas com eficiência para resultados de alto impacto nesta série de aulas 
comandada por Cezar Antonio Tegon, presidente da Elancers, multinacional de recrutamento e seleção.

com Cezar Antonio Tegon

Carga Horária (min): 113

De maneira objetiva e prática, você aprenderá ao longo das 13 aulas do FALANDO BEM a assumir o controle 
da sua comunicação pessoal. Como enfrentar o medo de falar em público, a organização do seu discurso, 
expressão corporal, expressão facial, rapport vocal e discurso positivo são apenas alguns dos temas.

Carga Horária (min): 114

Depois do sucesso da tour experience em Nova York, o pesquisador e uma das maiores referências de 
branding no país, Marcos Hiller vai em um dos principais centros de luxo do mundo - Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes - e apresenta de perto seu funcionamento, suas inovações e suas tendências

com Marcos Hiller

com Aurea Regina de Sá

Carga Horária (min): 25



Este é o episódio de estreia do Match Point, programa apresentado por especialistas da SOAP, principal 
referência global em apresentações profissionais. Na estreia, Fabio Mattos e Eduardo Adas.

Domine as finanças do seu negócio ou da empresa em que trabalha! Objetiva e focada na prática, esta 
série de aulas apresenta conceitos e ensina a aplicá-los ao longo do processo de gestão financeira. São 
abordados temas como fluxo de caixa, ebitda, DRE, balanço patrimonial e vários outros

Carga Horária (min): 75

Carga Horária (min): 53

com Frank Gomes

Estratégia, negociação, atendimento, liderança, time. Iniciamos uma série especial no Administradores 
Premium que vai revelar o segredo dos negócios vencedores. Cesar Souza, um dos mais renomeados 
consultores business do país, emerge em vários conceitos relevantes que ajudarão você a ir para um 
próximo patamar empresarial.

Carga Horária (min): 30

Historicamente, difundiu-se a ideia de que atuar na Bolsa de Valores era um privilégio restrito a poucos. 
Alguns anos atrás, isso talvez até fizesse algum sentido. Mas o mercado mudou. A tecnologia o 
democratizou e você pode alcançar resultados extraordinários operando até através do celular.
Nesta série de aulas, nós vamos ensinar tudo que você precisa saber para entrar e vencer no mundo das 
ações. Comece certo É muito comum pessoas inexperientes se aventurarem no mercado de ações sem 
o conhecimento necessário e guiadas por informações que mais atrapalham do que ajudam. Dê seus 
primeiros passos no caminho correto, evitando perdas e gerando ganhos reais Com que sabe
Você aprenderá com quem realmente entende do assunto e usa na prática as dicas que vai compartilhar 
com você. O professor Thiago Brito é CEO e Trader da RenkoProp, mesa proprietária que atua na Bolsa 
com capital próprio

com César Souza

com Thiago Brito

Carga Horária (min): 63
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Made in NY é um programa especial apresentado por Marcos Hiller com várias dicas e insights de 
negócios direto de Nova York. Em cada episódio, Hiller, que é uma das principais referências em branding 
no Brasil, mostra cases e detalhes importantes que podem ser implementados em negócios brasileiros.

com Marcos Hiller

Carga Horária (min): 22

Na série O Contrato da Liderança, que aborda, ao longo de 7 episódios, os grandes desafios de quem 
lidera. Baseada no best-seller Liderança é um Contrato, de Vince Molinaro, ela aborda de maneira 
sistematizada todos os aspectos que fazem parte do trabalho de um líder, tendo como objetivo final 
ajudar você a montar seu próprio plano estratégico de liderança.

com Fabrícia Faé

Carga Horária (min): 43

Nesta série de aulas o professor Yuri Laio apresenta, passo a passo, com exemplos práticos resolvidos 
em tela, maneiras de encontrar soluções ótimas para problemas comuns na logística das empresas, 
reduzindo assim custos, ampliando a eficiência e, consequentemente, maximizando resultados. O 
conteúdo é extremamente didático e, além das aulas em vídeo, você tem à disposição materiais para 
leitura complementar e planilhas de Excel com formulações criadas pelo professor para que você 
possa praticar e aplicar em suas rotinas

com Yuri Laio

Carga Horária (min): 102

Neste novo programa apresentamos a você o caminho para dar seus primeiros passos no mundo do 
Coaching.

com Jesse Gerva

Carga Horária (min): 34



O programa traz dicas objetivas e práticas para você aperfeiçoar suas estratégias nessa área que é 
vital para qualquer negócio.

com Paulo Araújo

Carga Horária (min): 322

Para traçar uma estratégia eficiente, é fundamental ter a compreensão clara do que é marketing e 
entender suas nuances. Publicidade é o mesmo que marketing? Marketing é apenas comunicação? 
Tire suas dúvidas neste primeiro episódio do Tudo sobre Marketing, com Alessandro Basile, sócio da 
AGMKT.

com Alessandro Basile

Carga Horária (min): 52
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O Falando de Finanças, realizado em parceria com a Órama Investimentos, traz todas as orientações 
para arrumar o que estiver errado em suas finanças e se preparar para voos mais ousados rumo à 
prosperidade, principalmente nos investimentos.

com Sandra Blanco

Carga Horária (min): 63

O programa reúne insights de professores do IESE, da Espanha, sobre temas atuais do mercado. O 
IESE é uma das principais escolas de negócios do mundo e seu conteúdo, no Brasil, está disponível 
com exclusividade no Administradores Premium.

Carga Horária (min): 35



Ca
tá

lo
go

 d
e 

co
nt

eú
do

s

Produzido através de uma parceria entre o Administradores Premium e a MonkeyBusiness, o 
programa trará todos os meses um guia para ajudar você a fazer apresentações de alto impacto. 
Além do vídeo, você terá sempre à disposição um template para praticar

Carga Horária (min): 6

com Daniela Viek
Uma série específica com dicas para melhorar o seu marketing pessoal e a sua própria marca.
O programa é conduzido por uma das principais estrategistas brasileiras no assunto, Daniela Viek.

Carga Horária (min): 214
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Uma co-produção do Administradores com a DMRH/Cia de Talentos, este programa traz em 7 episódios 
uma série de dicas e lições valiosas para quem está dando os primeiros passos profissionais. Como 
aproveitar as oportunidades do estágio? Como funcionam as seleções de trainees? Descubra aqui as 
respostas para essas e várias outras perguntas.

com Paula Esteves

Carga Horária (min): 125

Um programa criado para ajudar você a se manter em dia com o que há de mais recente e atual na 
fronteira do conhecimento. Quinzenalmente, Rodolfo Araújo vai trazer para você muito mais que uma 
resenha, mas uma análise detalhada, pinçando os principais ensinamos de livros essenciais da área de 
negócios, alguns inclusive inéditos no Brasil.

com Rodolfo Araújo

Carga Horária (min): 138 min

Apenas 6% dos CEOs do mundo são mulheres. Algo está errado e precisa mudar. Mas como as 
empresas podem moldar uma cultura inclusiva? Quais os comportamentos de mulheres que chegam 
a níveis altos de liderança? É o que você vai aprender nesta nova série de aulas original e exclusiva do 
Administradores Premium, feita em parceria com a Lee Hetch Harrison.

com Fabrícia Faé

Carga Horária (min): 100

Um programa voltado para preparar e orientar quem está desbravando a profissão de vendedor. Como 
dar os primeiros passos? Como construir seu posicionamento no mercado? Como começar a gerar 
vendas? Essas são apenas algumas das perguntas que o apresentador do programa e especialista em 
vendas, Alberto Júnior, irá responder.

com Alberto Júnior

Carga Horária (min): 90
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Tudo sobre gestão empresarial para negócios familiares. Apresentado por Armando Lourenzo, doutor 
em Administração pela FEA/USP e diretor da Ernst Young University. 

com Armando Lourenzo

Carga Horária (min): 92 min

Está pensando em colocar uma ideia em prática e montar seu negócio? Apresentada por José Dornelas 
e com depoimentos de empreendedores bem-sucedidos de diversos segmentos, Scale Up traz lições 
objetivas para quem vai iniciar sua jornada empreendedora.

com José Dornelas

Carga Horária (min): 175 min

Como usar a neurociência para entender o seu consumidor e o seu colaborador e, assim,
garantir o sucesso do seu negócio.

com Billy Nascimento e Ana Carolina

Carga Horária (min): 53min
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O mundo está se transformando de forma muito rápida. Como acompanhar e evoluir junto?
Prepare-se para o novo mercado com este curso do Administradores Premium.

com Mariangela Schoenacker

Carga Horária (min): 120 min

Criado especialmente com o objetivo de ajudar profissionais e empresas diante dos
desafios do Coronavírus, &quot;Virando o Jogo&quot; reúne aulas inéditas de grandes experts e alguns
conteúdos exclusivos do Administradores Premium.

Carga Horária (min): 113 min

Os melhores conteúdos do principal evento de transformação digital do país para gestores
financeiros estão disponíveis no Administradores Premium.

Carga Horária (min): 728min

Summit Êxito de Empreendedorismo, com o tema &quot;Empreendedorismo, Tecnologia e
Inovação em uma sociedade disruptiva&quot;, traz conteúdos em palestras e painéis que irão
ajudar você a se inspirar para transformar sua vida, sua carreira e seus negócios.

Carga Horária (min): 742min
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Dirigido pela cineasta francesa Marie-Hélène Oulion, o filme 
é um registro raro de um dos maiores pensadores da 
história da Administração e pai da Administração Moderna, 
Peter Drucker

Carga Horária (min): 55

O DOC ADM apresenta um papo fantástico com
a turma da banda Raimundos sobre como eles 
conseguiram reverter uma quase falência e retornar aos 
palcos com todo vigor.

Carga Horária (min): 18
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Aulas de uma hora apresentadas 
pelos principais nomes do 
mercado brasileiro, abordando 
temas diretamente ligados ao 
dia a dia dos administradores. 
Todos os workshops oferecerem 
certificado hora/aula.
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Liderança de alto impacto 
com Tom coelho

Neste workshop, Tom Coelho, educador, escritor e 

conferencista, aborda o tema liderança de maneira 

bastante lúdica e prática, focado em exemplos reais.

Comunicação e criatividade 
para liderar melhor
com Flávia Mendes

A professora e consultora Flávia Mendes apresenta os fatores 

relacionados à comunicação e a criatividade que pesam para 

um líder exercer bem sua função. 

Comunicação para líderes: 
a arte de gerar impacto
com Reinaldo Passadori

Neste workshop, Reinaldo Passadori traz um passo a passo 

de como os líderes devem aperfeiçoar suas habilidades de 

comunicação para exercerem melhor sua liderança.

Educação financeira 
com Gustavo Cerbasi

O maior especialista em finanças do Brasil, Gustavo Cerbasi 

traz orientações valiosíssimas para você cuidar melhor do seu 

dinheiro, evitar o vermelho e prosperar.



Como otimizar seu tempo 
para produzir mais e melhor
com Christian Barbosa

Neste Workshop, o maior especialista em gestão do tempo do 

Brasil, Christian Barbosa, ensina como aproveitar melhor seus 

dias para ser mais produtivo.

Ágil: como fazer o dobro  
na metade do tempo
com Daniel Hoe

Neste Workshop, Daniel Hoe, diretor de Marketing da Salesforce 

para a América Latina, apresenta a metodologia que sua 

companhia e outras, como Google e Amazon, utilizam para crescer

Como enfrentar o  
estresse do dia a dia?
com Fernando Gabas

O empreendedor Fernando Gabas compartilha lições poderosas 

sobre como enfrentar o estresse da vida contemporânea, 

ressaltando que a resiliência é o fator chave desse processo.

A arte de desenvolver pessoas
com Shana Wajntraub

Desenvolver os talentos das pessoas é necessário 

ao líder que deseja guiar uma equipe de alta 

performance. Veja como alcançar esse status no 

workshop da coach Shana Wajntraub.
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Habilidade essenciais para 
uma carreira de sucesso
com Tatiana Pina

Tatiana Pina traz a expertise da DM/Cia de Talentos em 

carreira e compartilha com você, apresentando várias dicas 

para se destacar na busca por uma vaga no mercado.

Como realizar sonhos profissionais 
em momentos de crise
com César Souza

O renomado consultor e palestrante César Souza traz dicas 

valiosas para você que quer realizar seus sonhos, independente 

do cenário do país.

Empregabilidade 4.0:  
sua carreira nos novos tempos
com José Augusto Minarelli

O educador, escritor e empresário José Augusto Minarelli apresenta 

importantes mudanças no cenário atual das carreiras e mostra 

como ter uma trajetória bem sucedida nesses novos tempos.

O que um intercâmbio  
pode mudar em sua vida
com Peirol Gomes

Peirol Gomes, fundador de um dos mais acessados portais 

sobre intercâmbio do Brasil,  aponta o caminho das pedras 

para quem pretende ter uma experiência fora do país.
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Competências do futuro: como 
se reinventar em um mundo com 
mudanças aceleradas de tecnologia?
com Mariangela Schoenacker
Você aprende com Mariangela Schoenacker, responsável pelo 

escritório Nordeste da consultoria global de desenvolvimento 

de talentos e transição de carreira Lee Hecht Harrison (LHH).

Vendas 3.0
com Sandro Magaldi

Neste workshop, você confere a aula de Sandro 

Magaldi, CEO do meuSucesso.com, um dos maiores 

especialistas em Vendas e autor dos livros “Vendas 3.0” 

e “Movidos por Ideias”. 

Inteligência em Vendas
com Paulo Araújo

Neste workshop, o experiente consultor Paulo Araújo 

ensina como utilizar conceitos simples de maneira 

inteligente para potencializar resultados.

Como construir um negócio 
de sucesso no varejo
com Caio Camargo

Ponto de venda, atendimento, experiência de compra, qual 

imagem passar ao consumidor, precificação. Veja todos esses 

processos no workshop do especialista Caio Camargo.
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Como construir grandes marcas
com Marcos Hiller

O pesquisador e professor Marcos Hiller discute o 

processo de construção de grandes marcas e traz 

conceitos importantes para auxiliar você a construir 

e administrar a sua.

Marketing de conteúdo
com Rafael Rez

Qual o valor que você gera na web? Como sua presença 

digital pode converter mais clientes? Você aprende isso e 

muito mais neste workshop conduzido pelo Rafael Rez.

Empreendedorismo na prática 
com Ricardo Bellino

Ricardo Bellino, fundador da Elite Models Brasil, ex-sócio 

do Donald Trump e um dos empreendedores de maior 

sucesso do país, compartilha conhecimentos que foram 

determinantes para sua trajetória vencedora.

O pulo do gato empreendedor
com Alice Salvo

Neste novo workshop, a jornalista e empreendedora Alice Salvo 

fala sobre aspectos fundamentais do processo empreendedor. 

De como os grandes empreendedores conseguiram escalar 

seus negócios, ou seja, deram o pulo do gato. 
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Guia do empreendedor
com Jerônimo Mendes

Jerônimo Mendes compartilha com os membros do 

Administradores Premium orientações valiosas para 

quem quer empreender em um verdadeiro guia de 

práticas e fundamentos.

Como o Canvas Design 
pode ajudar seu negócio
com Melquíades Melo

O especialista em Canvas Design Melquíades Melo ensina 

a utilizar a ferramenta para melhorar a gestão de negócios, 

planejar rápido e potencializar os resultados.

Estratégias de CRO: passo a passo 
para você otimizar resultados
com Ricardo Zago

Neste Workshop, o especialista Ricardo Zago traz para você uma aula 

sobre Conversion Rate Optimization, que se dedica a trabalhar estratégias 

focadas em aumentar a taxa de conversão nas empresas.

Tudo que você precisa 
saber sobre negociação
com José Augusto Wanderlei

O que é necessário para negociar de maneira assertiva? Como 

lidar com diferentes negociadores? Referência em negociação 

no país, José Augusto Wanderlei explica nesse workshop.
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Aprenda a encantar seus clientes 
com Clézio Amorim

Autor do livro “55 maneiras de encantar seu cliente no 

atendimento” aborda o tema e dá insights importantes 

para você atender melhor e encantar seu público.

Administração e logística: uma  
experiência na gestão hospitalar
com Mayuli Fonsec

Neste Workshop, Mayuli Fonseca, diretora de Novos Negócios da 

UniHealth Logística Hospitalar, traz lições valiosas sobre o assunto, usando 

como base cases da empresa.

Acelerando negócios na era exponencial:  
uma ferramenta de gestão de projetos
com Glauco Marchioni

Neste Workshop, Glauco Marchioni, no SPC Brasil, apresenta a o MVP 

Canvas desenvolvido pela companhia para a gestão de projetos e 

disponibilizado gratuitamente para que você possa utilizá-lo em seu negócio

Desafios da sustentabilidade:  
o caso da gestão hídrica
com Wagner Cunha
Neste Workshop, Wagner Cunha, CEO da W-Energy, apresenta um 

panorama geral sobre a sustentabilidade e de como esse assunto deve 

estar na pauta das organizações. Na sequência, aborda com profundidade 

o caso especial da gestão hídrica.
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Mapeamento de 
processos
com Julio Cesar da Costa
Neste Workshop você aprenderá técnicas que vão lhe ajudar a definir e 

organizar processos com eficiência, evitando desperdícios e aumentando 

a taxa de retorno dos investimentos realizados pela empresa.

Inovação na prática
com Felipe Scherer

Neste Workshop, o professor, consultor e palestrante 

Felipe Scherer traz orientações valiosas para você 

promover inovações que gerem mais resultados.

Comunicação pessoal para 
resultados de alto impacto
com Aurea Regina de Sá

A especialista em comunicação apresenta e detalha seis 

poderes que nos ajudam a sermos comunicadores mais 

eficientes e que geram mais impacto nas pessoas
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Comedy Thinking
com Murilo Gun

O humorista e empreendedor Murilo Gun ensina como 

aproveitar aspectos da comédia e da criatividade para 

resolver problemas, inovar e criar soluções, seja na sua 

vida pessoal, no emprego ou empreendendo.



O que todo empreendedor precisa saber 
sobre gestão contábil 
com Regina Fernandes

Negociação para quem não faz negócios
com Breno Paquelet
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O que é necessário para negociar de maneira assertiva? Como 
lidar com diferentes negociadores? Você sabe se preparar para 
uma negociação? E como acompanhar o cumprimento do 
acordo fechado?

A abertura de um negócio deve ser precedida de decisões de 
ordem burocrática, porém vitais para o seu funcionamento e 
sua rentabilidade no longo prazo. Neste workshop, a 
especialista Regina Fernandes explica o que você precisa 
conhecer e levar para o seu contador antes de abrir um 
negócio.

Compliance nos negócios
com Alessandra Costa

Diminuir e predizer dilemas éticos, como fraudes, corrupção e 
assédio devem ser compromissos de todas as empresas. Mas 
como fazer isso? É sobre o que falaremos neste
workshop.

Gestão tributária
com Vagner Lima

Você não precisa cuidar de tudo nessa área (nem pode!). Mas é 
fundamental que entenda como ela funciona, por mais que 
pareça nebulosa e burocrática demais. Erros na área
tributária podem ser fatais.



A fórmula do sucesso
com Sergio Lopes

Educando as finanças
com Reinaldo Domingos

Ca
tá

lo
go

 d
e 

co
nt

eú
do

s

Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Essa é a base da metodo-
logia de educação financeira que o consultor e mentor Reinaldo 
Domingos vai compartilhar com você aqui neste workshop.

Afinal, o que é sucesso? Existe um padrão de comportamentos 
e atitudes que precisamos seguir para consegui-lo? Esse é o 
tema deste episódio do Workshops, com o mentor e coach 
Sergio Lopes.

Primeiros passos para oficializar seu negócio
com Felipe Veiga

Tudo o que você precisa saber sobre como estruturar a parte 
jurídica de sua nova empresa.

A influência das habilidades emocionais
com Renata Aranega

Como gerir suas emoções e aprimorar seu desempenho e 
resultados na vida profissional e pessoal.
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