
• 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 Indústria de Líderes 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 sofrealterações.

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

JOUBERT MACHADO

Coordenador

JULIANE KRAFT

Apoio a Coordenação e 
Relacionamento com 

mercado

ERIKA RIBEIRO

Relacionamento com  
mercado

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.

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.



Nossas Soluções

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 de 

Líderança
Cursos In Company

Cursos voltados para 
Processos Industriais

Eventos Empresariais Games Corporativos Especializações In 
Company

7 Programa Residência
Técnica – Indústria 4.0



Programas de Desenvolvimento de Líderes

PDL - Programa de 
Desenvolvimento de Líderes

PDT - Programa de 
Desenvolvimento de Trainees

Programas de Coaching e 
Assessment

Voltar

• Metodologia

• Benefícios

• Trilha de Desenvolvimento

• Trilha de Desenvolvimento



PDL - Programa de Desenvolvimento de Líderes

Objetivo

Nosso programa tem como propósito desenvolver as competências
necessárias para um líder de sucesso. Através de ferramentas modernas,
conteúdos atuais e metodologias ágeis, o líder será conduzido em um
processo de aprendizado estimulante. O programa foi desenhado para o nível
Executivo e Operacional.

Executivo |   Operacional

Voltar



PDL - Metodologia

FORMAÇÃO

Baseada em uma trilha sugerida
organizada em oito módulos

CALIBRAGEM

Diálogos da Liderança e Lições Aprendidas, 
cujo objetivo prático é responder a 3 

perguntas:

• Quais foram as principais lições
aprendidas nesses módulos?

• Qual aplicação prática desses
conteúdos no dia a dia do líder em
questão?

• A partir dos conteúdos aprendidos, qual
o projeto de mudança (baseado em
indicadores objetivos) o líder pretende
realizar para promover mudanças em
sua área?

APLICAÇÃO

Ao final dos oito módulos, será
realizado um encontro para
apresentação final dos projetos de
melhorias desenvolvidos pelos líderes,
com a presença dos respectivos
gestores da equipe.

Voltar



PDL - Benefícios

• Desenvolver a ação estratégica do líder, no que diz respeito ao
cumprimento da Visão Organizacional mediante o desdobramento dos
objetivos e metas coletivas e individuais.

• Compreender os papeis, os estilos e os desafios da liderança bem como
desenvolver a capacidade de motivação através dos diversos aspectos
do relacionamento interpessoal.

• Treinar a Comunicação Conectiva e Assertiva bem como compreender
os limites da Comunicação Não Violenta.

• Desenvolver técnicas de influência, negociação e gestão de conflitos,
aumentando os resultados de eficiência e produtividade.

• Compreender as bases psicológicas do autoconhecimento,
aperfeiçoando as habilidades de gerenciamento das próprias emoções
e da construção de uma visão de mundo mais positiva

• Desenvolver o compromisso com a sustentabilidade dos negócios
através da construção e análise de indicadores financeiros da
performance organizacional.

Voltar



Trilha de Desenvolvimento - PDL

• O papel do líder no Planejamento 
Estratégico

• Desdobramento de Objetivos e 
Contratação de Metas

• Construção e Orientação por 
Indicadores

• Análise de Resultados e Revisão de 
Estratégias

PLANEJAMENTO & 
RESULTADOS 

16 horas

LIDERANÇA & GESTÃO DE 
EQUIPES

16 horas 

• Papeis da Liderança
• Desafios da Liderança
• Liderança Situacional
• Liderança e Motivação
• Desafios das Equipes

COMPORTAMENTO & 
RELACIONAMENTO

16 horas

• Estilos da Liderança
• Relacionamento Interpessoal
• Agilidade Emocional
• Estratégias de Feedback

LIDERANÇA  &  COMUNICAÇÃO

16 horas

• Desafios da comunicação
• Estilos de comunicadores
• Comunicação assertiva &

ferramentas de comunicação

NEGOCIAÇÃO E GESTÃO DE 
CONFLITOS

8 horas

• Estrutura do Conflito
• Estratégias de Negociação de 

Conflitos
• Tipos de Negociadores
• PNL Aplicada a Negociação de 

Conflitos

DELEGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 
E PRODUTIVIDADE 

16 horas

• O Líder Desenvolvedor
• Estratégias de Delegação e 

Desenvolvimento
• Estratégias de Priorização e 

Gestão do Tempo
• Ferramentas de Produtividade

SELF COACHING E 
AUTOCONHECIMENHTO

16 horas

• Bases Psicológica para o 
Autoconhecimento

• Roda da Vida
• Motivograma
• Estilos de Temperamento
• Sistema Representacional
• Egograma
• Radial Competências x Atitudes
• Matriz GROW

GESTÃO FINANCEIRA & 
SUSTENTABILIDADE 

16 horas

• Contabilidade Gerencial
• Gestão Financeira e 

Orçamentária
• Planejamento Tributário
• Finanças de Longo Prazo
• Métodos de Preço, Custos e 

Custeio
• Análise de Viabilidade 

Econômico-Financeira
• Controladoria
• Gestão de Crédito, Cobrança e 

Risco
Voltar



PDT - Programa de Desenvolvimento de Novos Líderes

Público
Profissionais das áreas operacionais do negócio , que estejam se preparando para 
ocupar cargos gerenciais, ou que foram promovidos recentemente em cargos de 
liderança.

Este programa foi desenhado especialmente para profissionais que tem pouco ou nada de
conhecimento no processo de liderança, ideal para quem está se preparando para assumir ou que já
assumiu cargos de supervisão/liderança, mas por falta de preparo está com dificuldades em exercer
a função.

Voltar



Trilha de Desenvolvimento - PDT

• Porque estou aqui?
• O que significa ser um Trainee?
• O que esperam de mim?
• O que é um mentor? 
• O que esperar do mentor?
• O que o mentor espera de mim?

O QUE É O PROGRAMA 
TRAINEE?

PREPARAÇÃO PARA A 
LIDERANÇA

• Serei Líder? E agora?
• Os desafios de ser líder
• Os papeis do líder
• O que muda em relação à equipe?
• O que muda em relação à empresa?
• O que muda em relação à mim?

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

• Estilos da Liderança
• Relacionamento Interpessoal
• Agilidade Emocional
• Estratégias de Feedback

COMUNICAÇÃO

• A importância da comunicação
• Erros mais comuns
• Os desafios da comunicação escrita e

falada
• A importância da comunicação não

verbal
• Comunicação Não Violenta

O LÍDER E AS METAS

• O papel do líder no atingimento 
das metas

• A importância dos indicadores
• O que fazer quando os 

indicadores estão ruins?
• O papel do líder na motivação da 

equipe
• Celebração das metas

• O papel do líder no desenvolvimento da 
equipe

• Formas de desenvolvimento 
• O desafio da delegação

Porque delegar?
Para quem delegar?
Quando delegar?
Como delegar?

GESTÃO DE CONFLITOS

• O papel do líder na condução dos 
conflitos

• Como conduzir os conflitos:
Entre funcionários
Entre áreas
Entre líderes

DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS

Voltar



DISC

Consagrada internacionalmente, a

Metodologia DISC identifica as
tendências comportamentais das
pessoas e permite trabalhar o talento

para melhorar a vida e o desempenho
no trabalho.

Profiler

A Profiler é um processo exclusivo de

mapeamento comportamental. Tem
como base 7 metodologias de
mapeamento de perfil, entre elas a

DISC. Em apenas 5 minutos o Profiler é
capaz fornecer mais de 50
informações relevantes sobre a

pessoa.

MBTI

MBTI é um instrumento de

identificação de características
pessoais de desenvolvido pelas
americanas Katharine Brigds e Isabel

Myres. Esta ferramenta é usada pos
mais de 2 milhões de pessoas a cada
ano e está presente entre empresas

indicadas pela Fortune 100.

Assessment de Competências

Voltar



• Programa de Residência Técnica - Ind 4.0

• Ciência de Dados e Aprendizados de Máquina

• Big Data e Analytics 

• Cyber Security 4.0

• Gestão Agro 4.0

• Gestão da Integração Digital de Clientes e Fornecedores

• Gestão da Logística 4.0

• Gestão da Mudança e TransformaçãoDigital

• Gestão da Produção Inteligente e Conectada

• Gestão de Tecnologias da Indústria 4.0: Impressão 3D, IoT, Big

Data, Learning Machine, VR

• Inbound Marketing e Comunicação Digital

• Introdução à Indústria 4.0

• Metodologias de Gestão na Indústria 4.0: Design Sprint,

Scrum, DevOps, Agil

• Planejamento Estratégicoda Indústria 4.0

Indústria 4.0

Cursos In Company

Voltar



• Business ModelCanvas 

• Design Thinking 

• Estratégias de Inovação

• Lean Startup 

• Workshop Cultura e Gestão da Inovação 

• Workshop de Captação de Fomentos para 

Inovação 

• Workshop de Criatividade  Workshop de 

Lançamento de Produtos

• Workshop Ferramenta TRIZ.

• 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

Cursos In Company



Programa de Residência Técnica

Objetivo
O Programa de Residência Técnica tem como objetivo oferecer melhorias nos processos produtivos das
Indústrias, aumentando a produtividade e competitividade através das ferramentas da Indústria 4.0
aplicadas a gestão industrial.

Público
É destinado a empresas de qualquer porte e setores da economia, bem como aberto a participação de
organizações internacionais. Cabe destacar que a participação é livre para empresas com diferentes
níveis de maturidade tecnológica, para que haja isonomia e estímulo ao ingresso no conceito de
indústria 4.0.

Conceito
O Programa contempla a realização de até 04 (quatro) Provas de Conceitos (Proof of Concept - POC) em 1
ano de programa, com previsão de início a cada trimestre. A realização da POC está associada à uma
apresentação, de cases práticos definidos em conjunto com a empresa patrocinadora.

Voltar



Programa de Residência Técnica

Funcionamento Estrutura



TEMAS 

• Suprimentos

• Armazenagem

• Custos e Finanças

• Qualidade Logística e Distribuição

• Planejamento e Controle de Produção

• Gestão do conhecimento

• Manutenção Industrial 

• Manufatura

Processos Industriais

Voltar



Eventos Empresariais

Imersões

Wokshops voltados para todas 
as áreas do negócio: 

• Formação para Líderes
• Competências para 

Transformação Digital
• Criação de indicadores
• Compliance
• Power BI
• Marketing Digital

Teambuildings

Programas vivencias com foco em 
desenvolvimento humano, 

voltados para o 
autoconhecimento.

Voltar

Workshops

Ferramenta de construção de 
Relacionamentos e 

fortalecimento da Cultura 
Organizacional

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.



Games Corporativos

Voltar

Games on demand

• Estratégia

• Colaboração

• Vendas

• Mercados

TEMAS 



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

das ações da Indústria de Líderes.

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

Voltar



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 3271.7954 / 3271-7952


