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Por que investir em
educação corporativa?
WW Integrar e engajar
colaboradores

WW Estimular senso crítico,
criatividade e reflexão

WW Valorizar o indivíduo
WW Contribuir para o
desenvolvimento de
carreira

WW Desenvolver competências

WW Aprimorar a comunicação

WW Incentivar troca de

WW Ampliar visão estratégica do

experiências

WW Gerar oportunidades
individuais e coletivas

WW Atualizar conhecimentos

negócio

WW Promover mudanças
técnicas e comportamentais

WW Alcançar resultados

Quem somos

CPDEC - Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada

Comemoramos 20 anos como um centro construtor,
gerenciador e multiplicador de competências. Nossa
instituição, fundada em 1997 na cidade de Campinas (SP), atua desde o início na área de Educação
Corporativa, acumulando know-how, experiências,
inúmeros cases de sucesso e sólidas parcerias construídas e reforçadas ao longo de nossa trajetória.
Responsabilidade, atualização contínua e compromisso com o desenvolvimento de pessoas fazem
parte da nossa essência e permeiam todas as ações.
Os bons resultados são fruto de planejamento criterioso e de esforços conjuntos de nossos clientes,
colaboradores, consultores e fornecedores.

Gostaria de nos conhecer
e saber mais sobre nós?
Entre em contato e
agende uma visita.

O que fazemos
Treinamentos in Company
Conteúdos customizados às necessidades
das empresas aplicados em treinamentos
interativos e práticos, conduzidos por
consultores especialistas.

Pesquisas
Elaboração e divulgação de
pesquisas próprias alinhadas aos
interesses dos clientes.

Palestras e Workshops

Projetos em T&D

Coaching para executivos

Cursos Abertos

Temas corporativos atuais que
podem ser adaptados e direcionados
ao público interno da companhia.

Atendimento individualizado que visa
desenvolver habilidades específicas e
fornecer orientações a profissionais em
diferentes fases de carreira.

Construção e realização de projetos
voltados à Educação Corporativa,
Treinamento e Desenvolvimento
de Pessoas.

Programas presenciais de carga
horária reduzida que proporcionam
interação e troca de experiências entre
profissionais de diversas empresas.

Consultoria
Levantamento de necessidades,
identificação de oportunidades e
elaboração de planos de ação em
inúmeras áreas do conhecimento.

Alguns de nossos Clientes

Veja em nosso site depoimentos de clientes e o que eles falam
sobre nós. Se desejar, solicite uma lista de referências.

Nossos consultores

Especialistas
em suas áreas
de atuação

Sólida formação
acadêmica

Experiências
e vivências
em ambientes
corporativos

Investimento
constante em
atualização e
capacitação

Nativos ou
fluentes (para
treinamentos em
outros idiomas)

Saiba mais sobre nossos consultores. Em nosso site, você encontra os
currículos dos principais profissionais que trabalham conosco.

Treinamentos In Company:
Principais Temas
WW
WW
WW
WW
WW
WW

Atendimento ao Cliente - Interno e Externo
Marketing e Vendas
Relacionamento e Marketing B2B
Inteligência de Mercado novo!
Planejamento Estratégico
Gestão da Inovação novo!

WW
WW
WW
WW

Capacitação de Instrutores e Multiplicadores
Feedback Eficaz
Reuniões Produtivas
Produtividade e Gerenciamento do Tempo

WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW

Comunicação Assertiva
Comunicação com a Mídia
Desinibição e Expressividade
Técnicas de Apresentação em Público também em inglês
Speakers’ Training também em inglês
Noções de LIBRAS para Ouvintes
Redação Empresarial

WW Comportamento Social nas Organizações
WW Gestão de Carreira
WW
WW
WW
WW

(Des)Compliance: Descomplicando o Compliance novo!
Gestão de Contratos
Governança Corporativa
Legal English em inglês

Treinamentos In Company:
Principais Temas
WW Team Building: Desenvolvimento de Equipes
WW Gestão de Conflitos
WW PNL Como Ferramenta de Influência novo!
WW Gestão de Projetos
WW Metodologia Ágil de Projetos
WW MS Project
WW
WW
WW
WW

novo!

Capacitação de Líderes
Gestão de Pessoas
Gestão Executiva novo!
Liderança e Empowerment novo!

WW Negociação Estratégica
WW Negociação Intercultural-Internacional também em inglês
WW Comunicação e Negociação com Americanos novo! também em inglês
WW
WW
WW
WW

ISO 9001 2015: Interpretação dos Requisitos
Planejamento da Qualidade – PPAP, APQP, FMEA
Lean Manufacturing
Gestão por Processos

WW Finanças para Não-Financeiros
WW Matemática Financeira

Entre em contato para solicitar uma proposta ou para receber o
conteúdo programático dos temas que lhe interessam.

Customização
Treinamentos, Palestras, Workshops e Coaching
Nomenclatura: Talvez exista uma maneira mais atraente de divulgar
determinado programa aos colaboradores da sua empresa. Podemos sugerir títulos que façam mais sentido ao público-alvo.
Ênfases: Juntos, identificamos quais são os principais pontos que
precisam ser enfatizados aos participantes. Daremos uma atenção
especial a eles.
Adequações: Podemos realizar adequações em nossos conteúdos
programáticos, inserindo ou excluindo tópicos de acordo com a realidade da sua empresa.
Profundidade: Os conteúdos podem ser apresentados em diferentes níveis de detalhamento, variando conforme carga horária,
expectativa e conhecimento dos participantes. Informe-nos o que
eles já sabem sobre o tema.

Não encontrou o que precisa?
Podemos criar um programa
100% customizado, criado
especialmente para a
sua empresa.

Conteúdos Complementares
Para nós, o aprendizado não termina ao fim de um treinamento, workshop, palestra ou coaching – ao contrário: este é
apenas o ponto de partida. Acreditamos que a aprendizagem
é um processo contínuo.
Por isso, oferecemos em nosso site:

WW Área com acesso exclusivo aos participantes dos cursos
(disponibilização de vídeos, materiais complementares e
exercícios) e canais de comunicação abertos com nossos
consultores para esclarecimento de dúvidas

WW Artigos e textos elaborados por equipe técnica e publicados com frequência em nosso blog

WW Whitepapers, ebooks e pesquisas que podem ser consultados e compartilhados. O download é gratuito.

Vamos conversar?
(19) 3289.8338

(19) 9 9208.2915

cpdec@cpdec.com.br

Avenida José Rocha Bonfim, 214
Salas 124 e 126 – Edifício Milão
Condomínio Empresarial Praça Capital
Santa Genebra - CEP 13080-650
Campinas (SP)

Conecte-se:

www.cpdec.com.br

