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Excelência & Resultados

O Programa Saber & Fazer é constituído por cursos de extensão 

com temas e conteúdos voltados à gestão corporativa, estruturados com o propósito de proporcionar 

capacitação aos participantes - conceitual, técnica e prática – para que ao final do curso estejam aptos a 

aplicar o conteúdo aprendido no ambiente das organizações, viabilizando ações de planejamento, análise, 

acompanhamento, liderança, controle, tomada de decisões e outras afins, em processos e projetos.

O Programa Saber & Fazer



Acrescido pelo importante suporte dado pela infraestrutura e o 

ambiente da Empresa, o Programa Saber & Fazer dispõe dos  principais instrumentos para ocupar 

espaço de destaque na capacitação de profissionais para atuação técnica e exercício da liderança em 

atividades de gestão corporativa.
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Parceria
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Dentro do propósito de levar aos nossos Clientes soluções 

adequadas às suas expectativas e potencializar a capacidade de realização e desenvolvimento das 

pessoas e das organizações, o Programa Saber & Fazer é composto por uma gama de cursos com  

ampla abrangência. A seguir estão listados os principais cursos, identificados por módulos.

Composição



Módulo 04 Comunicação e Marketing

04.01 Gestão de Marketing Produtos e Serviços

04.02 Mensuração da Satisfação de Clientes

04.03 Comunicação Corporativa

Os Cursos

A Relação de cursos que compõe o Programa Saber & Fazer pode ser dividida em módulos, com temas 
de interesse e fundamentação comuns entre si, a saber:

Módulo 01 Gestão e Estratégias 

01.01 Planejamento e Ação Estratégica

01.02 Arquitetura e Estrutura organizacional

01.03 Diagnóstico Organizacional

01.04 Benchmarking

01.05 Indicadores

01.06 Transformação Organizacional

01.07 Administração do Tempo

01.08 Técnicas de Reuniões

01.09 Gestão de Projetos

01.10 Análise e Melhoria de Processos

Módulo 02 Liderança

02.01 Liderança

02.02 Liderança e Formação de Equipes

02.03 Liderança e Foco em Resultados

02.04 Técnicas de Negociação

Módulo 03 Qualidade

03.01 Gestão pela Qualidade

03.02 Ferramentas da Qualidade

03.03 Formação de Multiplicadores

03.04 Qualidade em Serviços

03.05 Excelência no Atendimento
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Módulo 08 eSocial

08.01 O eSocial: funcionamento e exigências

08.02 Leiautes do eSocial

08.03 Implantação do eSocial

Módulo 05 Pessoas

05.01
Gestão de Pessoas – Competências e 
Desempenho

05.02 Gestão do Conhecimento e do Capital 
Intelectual

05.03 Cargos Salários e Benefícios

05.04 Clima Organizacional 

05.05 Qualidade de Vida no Trabalho

Os Cursos

Módulo 06 Suprimentos

06.01 Gestão de Suprimentos

06.02 Gestão de Estoques

06.03 Logística

Módulo 07 Segurança e Saúde no Trabalho (SST)

07.01
Gestão de equipes de Segurança e Saúde no 

Trabalho 

07.02 Legislação - Normas Regulamentadoras (NR)

07.03 Graus de risco

07.04 Política de segurança nas empresas

07.05 Pessoa com deficiência

07.06 Fator Acidentário de Prevenção: o que é

07.07 Saúde e bem-estar dos empregados
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Detalhamento /Exemplo: CURSO 01.01 - Planejamento e Ação Estratégica

Objetivos do Curso

Capacitar o participante para a utilização de instrumentos de planejamento estratégico, com foco em:

▪ Aplicação de conceitos, técnicas e instrumentos de planejamento empresarial.

▪ Atuação como coordenador ou participante de ações de planejamento empresarial.

▪ Produção de um conjunto de ações estratégicas que materializem os planos definidos.

▪ Estabelecimento de referenciais e indicadores para acompanhamento e controle da execução das ações definidas.

Público Alvo

Empresários, executivos, gerentes e lideranças em geral, bem como profissionais de áreas técnicas de planejamento
empresarial e profissionais em preparação para exercerem lideranças em processos e/ou projetos.

Conteúdo Programático

▪ O planejamento: histórico, correntes e principais conceitos.
▪ A importância do planejamento na gestão empresarial.
▪ O planejamento como processo: quem participa e como se dá a condução.
▪ A importância do papel da alta administração.
▪ A dimensão estratégica das análises e das ações definidas.
▪ Análise de ambientes e cenários: ferramentas mais utilizadas.
▪ A produção de planos de ação: definição de projetos e processos.
▪ O acompanhamento das ações: ações de controle e reprogramação.
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Conteúdo  Programático – Exemplo - CURSO 01.01: Planejamento e Ação Estratégica

Metodologia de ensino

▪ Aulas expositivas, com utilização de recursos áudio visuais.

▪ Exercícios e simulações em grupo para demonstração e fixação dos assuntos abordados.

▪ Material didático para informação e pesquisa, por meio de arquivos físicos ou disponibilização
online.

▪ Indicação de bibliografia, sites e outras referências para consultas complementares.

Carga Horária

▪ 30 horas/aula

Referências bibliográficas  básicas

▪ FERNANDES, Bruno H. R; BERTON, Luiz H. Administração estratégica: da competência 
empreendedora à avaliação de desempenho– São Paulo: Saraiva.

▪ KAPLAN, Robert S. I.; NORTON, David P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier. 

▪ FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho Isnard R. Planejamento estratégico na prática ed. 
São Paulo: Atlas. 

▪ OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e 
práticas. 26. ed. São Paulo: Atlas: São Paulo. 
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Com o objetivo de combinar aspectos conceituais dos diversos 

campos da gestão com a experiência da sua aplicação prática no mundo corporativo, a condução 

do Programa Saber & Fazer é feita por uma equipe que se destaca por ampla vivência no meio 

empresarial, experiência como docente em ações corporativas e no ambiente acadêmico. 

Tudo complementado por bases sólidas em conhecimento técnico e atualização tecnológica em 

Gestão Empresarial.  
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Equipe de Docentes
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