
• INOVAÇÃO

• NEGÓCIOS

• CRESCIMENTO & DESENVOLVIMENTO 

UM LUGAR DE  



Quem somos?

A Escola de Negócios faz parte da Faculdade da Indústria, 
instituição do Sistema Fiep.

Oferecemos Cursos e  Programas de Treinamento e 
Desenvolvimento para formação estratégica de profissionais
conectados às Tendências de Mercado, que ajudam a fortalecer as 
indústrias, por meio da capacitação de seus profissionais. 

Nosso objetivo é aumentar a Competitividade, a Produtividade e 
a Sustentabilidade do setor Industrial Paranaense e Brasileiro por 
meio da Educação, da Pesquisa Aplicada, da Inovação e da 
melhoria da qualidade de vida dos colaboradores da Indústria. 



A importância da Escola de Negócios está diretamente relacionada
com a necessidade de atualização de competências dos gestores
e colaboradores. O termo competência vem do Latim: Competere,
que significa estar em condições de competir com o mercado.
Portanto, competências defasam à medida em que o ambiente de
negócios sofre alterações.

Fazer mais com menos. Esse é o atual desafio das organizações.
Aumentar Resultados, diminuindo Esforço, Tempo e Recursos.

Uma vez que Comportamento é função de Personalidade X
Ambiente, o papel da Escola de Negócios é auxiliar os gestores na
adaptação dos comportamentos dos seus liderados em função das
alterações do ambiente competitivo.

Nosso modo de pensar

Competência vem do Latim Competere, 
que significa, se colocar em condições

de competição com o mercado.



DEPOIMENTOS DE CLIENTES

PAULA MORAIS

Administradora de Hospital

Depoimentos são frases curtas das 
pessoas que curtem sua marca. É uma
ótima forma de convencer os clientes.

TOMÁS PEREIRA

Farmacêutico

Depoimentos são frases curtas das 
pessoas que curtem sua marca. É uma
ótima forma de convencer os clientes.

FLÁVIA HENRIQUES

Médica

Depoimentos são frases curtas das 
pessoas que curtem sua marca. É uma
ótima forma de convencer os clientes.

Nossa Equipe

TANIA RINALDI

Gerente de Educação

JOUBERT MACHADO

Coordenador de Educação

JULIANE KRAFT

Designer Educacional

XXXXXXXXXXXXX

Apoio Administrativo e Pedagógico

SAMANTA CESARETO

Relacionamento com mercado



DEPOIMENTOS DE CLIENTES

PAULA MORAIS

Administradora de Hospital

Depoimentos são frases curtas das 
pessoas que curtem sua marca. É uma
ótima forma de convencer os clientes.

Linhas de atuação

Hub com programação exclusiva para CEOs, diretores e executivos atentos 
aos novos recursos da Indústria 4.0. Conta com parceiros de destaque e 
oferece um mix didático que inclui cursos e eventos.

Programas Inovadores, voltados à gestão em todos os níveis de liderança, 
incluindo gestão de processos industriais para otimização de custos e aumento 
da produtividade.



• Business ModelCanvas

• Design Thinking

• Lean Startup

• Workshop Cultura e Gestão da Inovação

• Workshop de Captação de Fomentos para 

Inovação

• Workshop de Criatividade

• Workshop Ferramenta TRIZ.

• Gestão da Logistica 4.0

• Ciência de Dados 

e Aprendizados de Máquina

• Big Data e Analytics

• Administração e Técnicas em Vendas

• Atendimento ao Cliente

• Gestão Estratégica de Marcas

• Marketing de Relacionamento

• Marketing Pessoal e Profissional

• Noções Básicas de E-commerce

• Técnicas de Negociação

• Técnicas de Vendas.

• Desenvolvimento de Times de Alta 

Performance

• Diversidade e Equidade

• Engajamento de Colaboradores

• Feedback: a arte de dar e receber Gestão de 

Carreiras

• Gestão de Pessoas para Líderes

Intraempreendedorismo

• Líder Coach

• Programação Neolinguística.

Gestão da Inovação Marketing e Vendas Gestão de Pessoas

Principais áreas de negócio



• Compliance e Eficiência Empresarial

• Direito Digital

• Fundamentos Básicos do Direito do 

Trabalho

• Fusões e Aquisições

• Licitações

• Negociações Coletivas Sindicais

• Prevenção do Assédio no Ambiente

Organizacional

Principais áreas de negócio

Gestão FinanceiraDireito Gestão de Negócios

• Finanças Pessoais

• Formação de Preços na Administração

Pública

• Gestão Estratégica de Custo

• Gestão de Risco

• Governança e Sucessão em Empresas

de Controle Familiar

• Planejamento Estratégico

• Balanced Score 

Card como Estratégia de Gestão

• Powee BI

• Business Design

• Ferramentas de Gestão



Soluções de Desenvolvimento

Encontre a solução que faz mais sentido para sua necessidade

SELECIONE A OPÇÃO PARA  MAIS INFORMAÇÕES

1 2 3

4 5 6

Programas de 
Desenvolvimento

Coaching e Assessment Processos Industriais

Consultoria e Assessoria Eventos Corporativos Especializações In 
Company



1 . Programas de Desenvolvimento

Cursos ou formações que podem ser ministrados dentro
das empresas.

Nos projetos customizados In Company, o conteúdo é
pensado para atender as metas e os desafios específicos
de uma organização.

In Company

Cursos ou formações pré definidas que são realizados
nas dependências da Escola de Negócios.

Nos projetos abertos, o conteúdo é pensado para
atender as metas e os desafios de forma geral da
indústria.

Abertos

▪ Competição Ágil – Business Agility Management

▪ Programa Desenvolvimento de Líderes - Aberto

▪ Trilha de Desenvolvimento de Soft Skills - EAD

▪ Programa Desenvolvimento de Líderes - Prodiet

▪ Programa de Competências para Transformação Digital 
Bosch

https://www.faculdadesdaindustria.org.br/escola-negocio/industria-lideres/competicao-agil---business-agility-management--18-38572-461908.shtml
https://sistemafiep.sharepoint.com/:v:/s/rci/cdi/fi/cur/EbqCTi0rpWROugNpY112WpoBRKgUXOdKOQyAjqlhIRNgHA?e=qg0mzF
https://ead.iel.org.br/lms/#/home/curso/?secao=143&idcatalogo=70&idcurso=248&tipo=&buscaSimples=true
https://ead.iel.org.br/lms/#/home/curso/?secao=143&idcatalogo=70&idcurso=248&tipo=&buscaSimples=true
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/escola-de-negocios-do-sistema-fiep-promove-programa-de-capacitacao-customizado-para-a-prodiet-1-35816-427123.shtml
https://ead.iel.org.br/lms/#/home/curso/?secao=143&idcatalogo=70&idcurso=248&tipo=&buscaSimples=true
https://curitibaconnectory.com/pt/


Assessment

Com a ferramenta de Assesment é possivel descobrir pontos fortes 

e fracos dos profissionais para diferentes finalidades, como

Desenvolvimento, promoção e sucessão.

A avaliação sistematizada permite uma multivisão de 

comportamentos, competências e potenciais. 

Utilizamos instrumentos como inventário de personalidade como:

DISC;

MBTI;

2. Coaching e Assessment

Coaching

A proposta é despetar novas perspectivas, para o alcance de 

metas nos colaboradores que passam pelo Coaching. Utilizamos

ferramentas como autoanalise, reflexão e planos de ação para o 

pós treinamento. Podendo ser realizado das seguintes formas:

▪ Coaching Executivo individual;

▪ Coaching de Equipe;

▪ Coaching em Grupo. PROFILE;

ENEAGRAMA;



TEMAS 

• Suprimentos 

• Armazenagem

• Custos e Finanças

• Qualidade Logística e Distribuição

• Planejamento e Controle de Produção

• Gestão do conhecimento

• Manutenção Industrial 

• Manufatura

3. Processos Industriais



Atuamos em projetos de Consultoria e Assessoria dentro dos eixos de atuação da Escola de Negócios, 
realizamos diagnóstico prévio para entendimento das necessidades a serem trabalhadas. 

▪ Consultoria em subsistemas de RH;

▪ Avaliação de Desempenho;

▪ Plano de Cargos e Salários;

▪ Branding –Reposicionamento da Marca;

▪ Programa de Compliance;

▪ Consultoria em LGPD.

4. Consultoria e Assessoria



5. Eventos Corporativos

Café & Gestão

Café & Gestão é um projeto do Sistema Fiep que traz 
especialistas do mercado nas áreas de recursos 
humanos, marketing, educação e indústria 4.0 para o 
compartilhamento de conhecimentos, experiências, 
networking e diálogo sobre as tendências e 
posicionamentos para novas oportunidades de 
negócios em cada segmento.

As palestras ocorrem mensalmente nas unidades do 
Sisteam Fiep, e reúnem profissionais interessados em 
entender o novo mercado consumidor para 
potencializar resultados.



Contamos com a parceria de diversas instituições de renome internacional que chancelam a qualidade e seriedade

das ações da Indústria de Líderes.

6. Especializações In Company

Pós- Graduação

• Gestão de Negócios

• Gestão de Mercado

• Gestão de Pessoas

• Gestão Financeira

• Indústria e Inovação

ÁREAS

Todos os cursos de pós graduação das Faculdades da Indústria podem ser ofertados In Company



Nossos espaços

Salas de Treinamento



Nossos espaços

Sala Prospectiva



Nossos espaços

Fab Lab



PDL - PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES
PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS 

PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PROGRAMA GESTÃO DE 
PESSOAS PARA LÍDERES

Cases de Sucesso

PROGRAMA LÍDERES DE IMPACTO



Alguns clientes



Contato: escoladenegocios@sistemafiep.org.br  

41 3271-7654 / 3271-7952


