
VOCÊ SABE  
QUE SEU TIME  
PRECISA SER  
ASSIM. NÓS  
SABEMOS COMO 
CHEGAR LÁ

Capacidade de 
gerar novas ideias  
em profusão

Capacidade de visualizar 
o que ainda é só uma ideia, 
e de manejar muitas 
informações ao mesmo tempo.

Capacidade de fazer mais 
conexões mais rapidamente 
e altíssima velocidade de 
adaptação à novas realidades



Só  talentos dotados de inteligência fluida conseguem desenvolver as habilidades 
necessárias para enfrentar cenários disruptivos.

Eles têm competência para dar sentido ao que ainda é abstrato. Transformam ideias 
em algo tangível. Essa é a diferença entre ser bom e ser um craque.
 
Você sabe o caminho para chegar lá. E agora pode proporcionar isso para sua equipe. É o que propomos, 
num programa como nenhum outro: desenvolver a inteligência fluida através de múltiplas formações, 
trazer o pessoal para fora das caixas e fazendo seu time uma rede de líderes. 
 
Em uma rede, a informação flui, o conhecimento troca de cabeças, a experiência 
é compartilhada o tempo inteiro. 
 
Assegure-se que todos estão prontos para pegar os ventos da mudança. A evolução vem de muitas 
direções.  E é bom lembrar que para nossa espécie, evolução sempre foi sinônimo de sobrevivência.
 

INTÊLIGENCIA FLUIDA

Seu time nunca
mais será o mesmo.
Surgirão potenciais
que você nunca  
imaginou

Organizações
Antifrágeis

Spritual
Intelligence

Design
Thinking

Vendas B2B

Assertividade
e Feedback

Felicidade
e Mindfulness

Negócios
Exponenciais

Big Data para
gerar vendas

Management 3,0

Liderança
Feminina

Desenvolvimento
de Líderes

Negociaçãoe Resolução
de Conflitos

Liderança
Emocional

Plataforma de Inovação 
em Negócios

Corporate
Storytelling

Resolução  
de Conflitos

Gestão
em vendas

Desenvolva essa nova
inteligência em sua equipe
e forme líderes com o mindset
para os novos tempos

Programa
articulado em

módulos

casaeducacao.com.br/incompany



CLIQUE E CONHEÇA NOSSOS PROGRAMAS E CURSOS.

• PROGRAMA APRESENTAÇÕES CONVINCENTES
Como construir uma apresentação com  
poder de convencer pessoas.

• PROGRAMA ASSERTIVIDADE E FEEDBACK
Como definir e desenvolver perfis de relações 
interpessoais, fundamentais para comandar  
equipes e entregar resultados.

• PROGRAMA ESTRATÉGIAS DE BIG DATA
Tudo o que você precisa saber para transformar 
Big Data em Big Vendas.

• PROGRAMA CLÍNICA DE LIDERANÇA
Uma experiência inovadora que transforma  
o mindset do líder para obter resultados extraordinários.

• PROGRAMA CORPORATE STORYTELLING
O que é isso, como você cria, formata e conta histórias 
que fazem o sucesso de marcas e empresas.

• PROGRAMA COMO FALAR EM PÚBLICO
Desenvolva a melhor ferramenta de  
comunicação que existe.

• PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES
O primeiro passo para você. Um passo definitivo  
para a carreira do líder.

• PROGRAMA EMPATIA E RESILIÊNCIA
Líderes extraordinários são empáticos.

• PROGRAMA FELICIDADE E MINDFULNESS
Desenvolva as atitudes positivas que levam  
à felicidade plena no trabalho.

• PROGRAMA GERENCIANDO A SI MESMO
Gerencie o profissional mais exigente e difícil
do mundo: você mesmo.

• PROGRAMA GERENCIANDO PESSOAS  
PARA ALCANÇAR RESULTADOS
Como garantir que você faça as duas coisas  
ao mesmo tempo.

• PROGRAMA GESTÃO DA DIVERSIDADE  
NAS ORGANIZAÇÕES
Para prover ambientes saudáveis e inclusivos,  
as empresas necessitam incorporar as discussões 
e práticas da diversidade.

• PROGRAMA GESTÃO DE CONFLITOS EM NEGOCIAÇÕES
Para ter sucesso, negocie primeiro com você mesmo.

• PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS PARA STARTUPS
Ferramentas e práticas para gestão
do pessoal de startups

• PROGRAMA GESTÃO DE VENDAS  
EM AMBIENTES COMPLEXOS
Desenvolva propostas de valor para sua equipe 
bater metas.

• PROGRAMA INTEGRAÇÃO DA  
COMUNICAÇÃO E MARKETING
A gestão das ações on e offline

• PROGRAMA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA VENDAS
O que é a IA, como funciona nos negócios digitais, 
como construir um projeto que aumenta vendas 
com os recursos disponíveis.

• SPIRITUAL INTELLIGENCE
A inteligência fundamental para você construir uma 
liderança consciente, capaz de promover transformação 
num mundo de mudanças imprevisíveis.

• PROGRAMA LEADER COACH
Amplie sua capacidade de liderar. Seja um leader- coach.

• PROGRAMA LIDERANÇA EMOCIONAL
Da inteligência emocional à liderança emocional: 
o caminho que leva ao sucesso.

• PROGRAMA LIDERANÇA FEMININA
Construção da identidade profissional da mulher.

• PROGRAMA MANAGEMENT 3.0
O movimento de inovação para organizações complexas 
que redefine o conceito de liderança.

• PROGRAMA NEGÓCIOS EXPONENCIAIS
Comece 2019 com um negócio inovador e exponencial. 
E crie espaços nunca ocupados.

• PROGRAMA ORGANIZAÇÕES ANTIFRÁGEIS
Ferramentas para prosperar em ambientes adversos e 
imprevisíveis.

• PROGRAMA PLATAFORMA DE INOVAÇÃO EM NEGÓCIOS
A revolução na conexão entre produtores e consumidores.

• PROGRAMA VENDAS B2B
É preciso ser estrategista para chegar lá.

Os conteúdos são elaborados a partir 
de artigos da Harvard Business Review-
Brasil, Melhor - Gestão de Pessoas e 
plataforma Educação. Nossos programas 
contam com renomados professores 
da área de gestão executiva. E nossos 
parceiros oferecem excelência em ensino 
e experiências diferenciadas.

http://www.casaeducacao.com.br/nossos-cursos/gestao-executiva/


Desenvolvimento  
de potenciais  
para transformação

Tel.: (11) 3097.8476 
casaeducacao.com.br/incompany

CONHEÇA A  
CASA EDUCAÇÃO
Somos um núcleo dedicado ao desenvolvimento 
dos potenciais das pessoas para a transformação.
Através de nossos cursos e programas você 
participa de um propósito compartilhado por grandes 
talentos ao redor do mundo: transformar a realidade 
pelo conhecimento.

Somos dedicados à transformação.
Porque é isso que irá fazer nossos negócios 
melhores e mais eficientes, transformando 
o trabalho em oportunidade de crescimento 
e os desafios em metas humanas e construtivas.
É preciso transformar para ser melhor.


