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Brasília, 20 de junho de 2017. 

 

Ref.: Lista de cursos e treinamentos Multiplicidade 

 
 
Prezado(a) Sr (a).  
 
 

O Espaço Multiplicidade de Coworking e Empreendedorismo chegou Brasília em 

2011 com uma proposta inovadora: criar um espaço de trabalho colaborativo voltado para 

pequenas empresas, empreendedores, freelancers e profissionais que não se enquadram nos 

padrões corporativos tradicionais.  

Nossa missão é: “Compartilhar espaços de trabalho e agregar conhecimento 

colaborativo às pessoas, empresas pública ou privada disseminando o 

empreendedorismo, inovação, criatividade e a prática da gestão eficaz, trabalhando 

juntos por um mundo sustentável, empreendedor e inteligente.” 

Valores: Resultado, Colaboração, Inovação, Criatividade, Comprometimento, Valorização 
do conhecimento, Empreendedorismo, Ética e Responsabilidade Social. 

Temos como serviço, além da infra-estrutura contendo salas de reunião, treinamento e 

ambientes de trabalho; cursos, Palestras e Treinamentos adequadas as suas necessidades 

com tamanhos variados e custos operacionais diferenciados, tendo qualidade em 

atendimento. 

Realizamos ainda, consultorias especializadas algumas realizadas podem ser verificadas em 

nosso website: www.espacomultiplicidade.com.br/portfolio  

Segue sugestão inicial dos serviços identificados como do seu interesse do Espaço 

Multiplicidade de Coworking – Brasília, que podem ser ajustados a qualquer momento, 

sem burocracia. 

Cordialmente, 

Cristiane Pereira 

Equipe de Atendimento 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
http://www.espacomultiplicidade.com.br/portfolio
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INSTALAÇÕES FÍSICAS –  

Hoje o Espaço Multiplicidade habita o endereço: SCRN 702/703 BLOCO G LOJAS 46/47 Asa Norte Brasília DF, CEP: 

70720-670, e possui 380 m2 de instalação física assim dividida: 

Fachada 

 

Recepção 

 

Sala de Treinamento 

 

02 salas de reunião para até 04 pessoas 

 

01 sala de reunião para até 06 pessoas 

 

01 sala de treinamento para até 10 pessoas 

 

 
  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Ambiente de coworking com até 21 acentos 

 

Café 

 

Pracinha Multiplicidade 

 

Pracinha Multiplicidade em outro ângulo 

 

 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Cursos, Treinamentos e Palestras 

Introduçã o ã Segurãnçã dã 
Informãçã o 

 

Apresentação do Curso: 

O processo de Segurança da Informação na organização envolve aspectos técnicos, 

humanos e organizacionais, sendo fundamental a definição e existência de uma Política de 

Segurança da Informação para proteção das informações. Somente uma Política de 

Segurança ajustada as características da organização, apoiada em um Plano de Cultura de 

Segurança e uma estrutura de Gerência de Segurança, pode permitir a identificação das 

vulnerabilidades e ações pró-ativas para a proteção das informações. 

Serão levantados pontos de atenção e definidos seus relacionamentos com o ambiente de 

comunicação de dados disponibilizados. A eficiência e eficácia do Plano de Segurança 

dependerá diretamente do nível de detalhamento e entendimento dessas relações. Permitirá 

a identificação das necessidades técnicas, administrativas e culturais para construção de um 

cenário, onde os conceitos de disponibilidade, confidencialidade, integridade e 

autenticidade da informação possam ser mensurados. Além disso, garantirá tomada de 

decisões para os níveis de segurança adequados ao perfil da organização. 

Instrutora: 

 

 

Cristiane Pereira - Formação em Administração de Empresas pelo 

CEUB/DF, pós-graduação em Gestão de Tecnologia da 

Informação pela UNB e certificação de auditora líder em BS 7799 

pelo BSI – British Standards Institution, vinte anos de experiência 

profissional atuando nas áreas comercial governo, administrativas, 

informática, organização, sistemas e métodos e segurança da 

informação. Participando, elaborando e liderando projetos e 

equipes para implantação de ambientes informatizados, qualidade 

total, elaboração de metodologias de gestão de projetos, 

racionalização de processos e consultoria em gestão de segurança 

da informação em empresas públicas e privadas, além de ser 

professora universitária, realizar treinamentos, palestras e escrever 

artigos para revistas e sites especializados. É consultora do Sebrae 

na área de Políticas Públicas. Especialista em licitações. 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Conteúdo Programático: 

• Introdução a Segurança da Informação 

• Gerenciamento de Riscos 

• Segurança Física 

• Classificação da Informação 

• Política de Segurança 

• Segurança organizacional 

• Peopleware 

Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 16 horas 

• Horas  

Investimento: 

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) a vista 

• R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos Reais) dividido em 3 x no cartão. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Curso #1 - Introduçã o ão Bitcoin 

Apresentação do Curso: 

Em 2008, foi apresentado ao grupo de discussão “The Cryptography Mailing” um artigo1 

técnico contendo os princípios de funcionamento de uma criptomoeda denominada 

Bitcoin, cuja proposta era a criação de uma moeda digital mundial que funcionasse em uma 

rede peer-to-peer e que permitisse o envio de pagamentos online de forma totalmente 

segura, sem o envolvimento de instituições financeiras para todos os participantes da rede. 

A autoria desse artigo é anônima e está sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde 

então, muita coisa aconteceu. O software original foi disponibilizado abertamente sob a 

licença do MIT. Em 2009, a rede Bitcoin começou a funcionar com o lançamento do 

primeiro cliente bitcoin open source e a emissão das primeiras moedas bitcoins. 

Atualmente, estima-se que existam mais de 16 milhões de bitcoins em circulação. Neste 

curso faremos uma breve introdução sobre o tema. 

Instrutor: 

 

 

Bruno Kenj - Apaixonado compartilhar conhecimento, atuou 

por mais de 12 anos diretamente com desenvolvimento de 

software. Nomeado Microsoft Student Partner e Microsoft Most 

Valuable Professional pela Microsoft, foi coordenador do 

Centro de Inovação da Microsoft em Brasília, ganhando prêmio 

e reconhecimento internacional pela Microsoft Corp. Foi 

organizador da comunidade BRASILDOTNET em Brasília por 

5 anos, oferecendo treinamentos, eventos e palestras gratuitas 

para mais de 25.000 pessoas. Organizador dos dois primeiros 

Startup Weekend Brasília, se apaixonou por empreender, no 

Centro de Inovação da Microsoft. Ficou sócio em 2012 da 

empresa iDevelop em Brasília, onde foi semi-finalista mundial 

da Imagine Cup da Microsoft como criador e mentor do game 

acessível Herocopter, foi campeão mundial do Mobile Premier 

Awards na categoria Ring Masters em Barcelona/Espanha, com 

o aplicativo financeiro Denare Mobile e idealizador do produto 

PinMyPet. Convidado pela 500 Startups, ficou 6 meses morando 

em Mountain View no Vale do Silício, acelerando o PinMyPet 

como CEO, até apresentar o produto nos Demo Day's da 

aceleração em Mountain View, São Francisco e Nova Iorque. 

Após a experiência na Califórnia, atuou como gerente de 

inovação na Comp Line Informática em Brasília e se juntou a 

uma excelente equipe para criar o Owl Docs. 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Conteúdo Programático: 

• A idealização do Blockchain 

• Entendendo sobre consenso e Blockchain 

• Conhecendo os mecanismos do Bitcoin 

• Como armazenar e utilizar Bitcoin 

• Criando sua Carteira de Bitcoin 

• Como comprar Bitcoin? 

Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 04 horas 

• Horas  

Investimento: 

• R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) a vista 

• R$ 600,00 (Seiscentos Reais) dividido em 3 x no cartão. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Curso #2 - Introduçã o ão Blockchãin 
e Bitcoin 

Apresentação do Curso: 

Em 2008, foi apresentado ao grupo de discussão “The Cryptography Mailing” um artigo1 

técnico contendo os princípios de funcionamento de uma criptomoeda denominada 

Bitcoin, cuja proposta era a criação de uma moeda digital mundial que funcionasse em uma 

rede peer-to-peer e que permitisse o envio de pagamentos online de forma totalmente 

segura, sem o envolvimento de instituições financeiras para todos os participantes da rede. 

A autoria desse artigo é anônima e está sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde 

então, muita coisa aconteceu. O software original foi disponibilizado abertamente sob a 

licença do MIT. Em 2009, a rede Bitcoin começou a funcionar com o lançamento do 

primeiro cliente bitcoin open source e a emissão das primeiras moedas bitcoins. 

Atualmente, estima-se que existam mais de 16 milhões de bitcoins em circulação. Neste 

curso faremos uma breve introdução sobre o tema. 

Instrutor: 

 

 

Bruno Kenj - Apaixonado compartilhar conhecimento, 

atuou por mais de 12 anos diretamente com 

desenvolvimento de software. Nomeado Microsoft Student 

Partner e Microsoft Most Valuable Professional pela 

Microsoft, foi coordenador do Centro de Inovação da 

Microsoft em Brasília, ganhando prêmio e reconhecimento 

internacional pela Microsoft Corp. Foi organizador da 

comunidade BRASILDOTNET em Brasília por 5 anos, 

oferecendo treinamentos, eventos e palestras gratuitas para 

mais de 25.000 pessoas. Organizador dos dois primeiros 

Startup Weekend Brasília, se apaixonou por empreender, no 

Centro de Inovação da Microsoft. Ficou sócio em 2012 da 

empresa iDevelop em Brasília, onde foi semi-finalista 

mundial da Imagine Cup da Microsoft como criador e 

mentor do game acessível Herocopter, foi campeão mundial 

do Mobile Premier Awards na categoria Ring Masters em 

Barcelona/Espanha, com o aplicativo financeiro Denare 

Mobile e idealizador do produto PinMyPet. Convidado pela 

500 Startups, ficou 6 meses morando em Mountain View no 

Vale do Silício, acelerando o PinMyPet como CEO, até 

apresentar o produto nos Demo Day's da aceleração em 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Mountain View, São Francisco e Nova Iorque. Após a 

experiência na Califórnia, atuou como gerente de inovação 

na Comp Line Informática em Brasília e se juntou a uma 

excelente equipe para criar o Owl Docs. 

 

Fernando Oyo – Fernando Oyo é formado em comunicação 

com master em "television por internet" pela Universidad 

Complutense de Madrid. Fundador e CEO da 

GOGOCOINS começou a empreender na área de 

publicidade em 2010 migrou para área de internet fundando 

o webjuridico. Em 2012 despertou interesse por criptografia 

e ingressou no mercado de moedas digitais. Realizou 

campanhas e estratégias de posicionamento na web para 

diversas empresas. 

Conteúdo Programático: 

• Breve História: Moedas e Bancos 

• A idealização do Blockchain 

• Entendendo sobre consenso e Blockchain 

• Entendendo o básico sobre Criptografia 

• Conhecendo os mecanismos do Bitcoin 

• Mineração de Bitcoin 

• Conhecendo outros Blockchains 

• Bitcoin como Plataforma 

• Como armazenar e utilizar Bitcoin 

• Criando sua carteira de Bitcoin 

• Roadmap e futuro do Bitcoin 

Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 16 horas 

Investimento: 

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) a vista 

• R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos Reais) dividido em 3 x no cartão. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Curso #3 - Introduçã o ão 
Desenvolvimento de Contrãtos 
Inteligentes com Ethereum 

Apresentação do Curso: 

Em 2008, foi apresentado ao grupo de discussão “The Cryptography Mailing” um artigo1 

técnico contendo os princípios de funcionamento de uma criptomoeda denominada 

Bitcoin, cuja proposta era a criação de uma moeda digital mundial que funcionasse em uma 

rede peer-to-peer e que permitisse o envio de pagamentos online de forma totalmente 

segura, sem o envolvimento de instituições financeiras para todos os participantes da rede. 

A autoria desse artigo é anônima e está sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde 

então, muita coisa aconteceu. O software original foi disponibilizado abertamente sob a 

licença do MIT. Em 2009, a rede Bitcoin começou a funcionar com o lançamento do 

primeiro cliente bitcoin open source e a emissão das primeiras moedas bitcoins. 

Atualmente, estima-se que existam mais de 16 milhões de bitcoins em circulação. Neste 

curso falaremos sobre CONTRATOS INTELIGENTES. 

Instrutor: 

 

 

Bruno Kenj - Apaixonado compartilhar conhecimento, atuou 

por mais de 12 anos diretamente com desenvolvimento de 

software. Nomeado Microsoft Student Partner e Microsoft Most 

Valuable Professional pela Microsoft, foi coordenador do 

Centro de Inovação da Microsoft em Brasília, ganhando prêmio 

e reconhecimento internacional pela Microsoft Corp. Foi 

organizador da comunidade BRASILDOTNET em Brasília por 

5 anos, oferecendo treinamentos, eventos e palestras gratuitas 

para mais de 25.000 pessoas. Organizador dos dois primeiros 

Startup Weekend Brasília, se apaixonou por empreender, no 

Centro de Inovação da Microsoft. Ficou sócio em 2012 da 

empresa iDevelop em Brasília, onde foi semi-finalista mundial 

da Imagine Cup da Microsoft como criador e mentor do game 

acessível Herocopter, foi campeão mundial do Mobile Premier 

Awards na categoria Ring Masters em Barcelona/Espanha, com 

o aplicativo financeiro Denare Mobile e idealizador do produto 

PinMyPet. Convidado pela 500 Startups, ficou 6 meses morando 

em Mountain View no Vale do Silício, acelerando o PinMyPet 

como CEO, até apresentar o produto nos Demo Day's da 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/


 
 

SCRN 702/703 – Bloco G – Lojas 46/47 – CEP 70.720-670 – Brasília-DF – Brasil | Tel: +55 61 3202.8270 
www.espacomultiplicidade.com.br | Facebook: espacomultiplicidade | Twitter: @_multiplicidade 

11 
 

aceleração em Mountain View, São Francisco e Nova Iorque. 

Após a experiência na Califórnia, atuou como gerente de 

inovação na Comp Line Informática em Brasília e se juntou a 

uma excelente equipe para criar o Owl Docs. 

 

 

Fernando Oyo – Fernando Oyo é formado em comunicação 

com master em "television por internet" pela Universidad 

Complutense de Madrid. Fundador e CEO da 

GOGOCOINS começou a empreender na área de 

publicidade em 2010 migrou para área de internet fundando 

o webjuridico. Em 2012 despertou interesse por criptografia 

e ingressou no mercado de moedas digitais. Realizou 

campanhas e estratégias de posicionamento na web para 

diversas empresas. 

Em branco 

Gildeoni Santos – Gildeoni é entusiasta da tecnologia C++ e 

trabalhou com tecnologia bancária por mais de 9 anos em 

Brasília. Fundador e CTO da Owl Docs e fundador e 

advisor da GOGOCOINS, fundou também uma empresa de 

consultoria chamada GNS Softworks. Em 2011, 

desenvolveu o projeto Kinect Libras, realizando traduções 

em tempo real. A Owl Docs é a sua segunda empresa 

  

Conteúdo Programático: 

• O que é Blockchain (caso não tenha feito o Curso #2) 

• Introdução aos Contratos Inteligentes 

• Introdução ao Ethereum Blockchain 

• Detalhes técnicos do Ethereum 

• Mineração de Ethereum (PoW/PoS) 

• Segurança e cuidados 

• Como armazenar e utilizar Ethereum 

• Criando sua carteira Ethereum 

• Conhecendo a Ropsten 

• Desenvolvendo o primeiro contrato em Solidity 

• Publicando contrato na rede Ethereum 

• Roadmap e futuro do Ethereum 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 16 horas 

Investimento: 

• R$ 1.000,00 (hum mil Reais) a vista 

• R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais) dividido em 3 x no cartão. 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Uso do PREZI pãrã ãpresentãço es 

 

Apresentação do Curso: 

O Prezi já conquistou milhões de usuários e fãs em todo mundo. Você está descontente 

com sua apresentações em PowerPoint? Gostaria de INOVAR e criar apresentações de 

alto impacto inesquecíveis? 

A oficina tem o objetivo de ensinar os principais conceitos do Prezi e as principais técnicas 

para criar apresentações incríveis com Prezi. 

Instrutora: 

 

 

Alexandre Nasiasene - Formação em Administração de Empresas 

pelo UNIEURO, pós-graduação em Gestão de Projetos pela 

AEUDF, vinte anos de experiência profissional atuando nas áreas 

comercial, administrativas, informática, organização, sistemas e 

métodos e marketing para empresas. Participando, elaborando e 

liderando projetos e equipes para implantação de projetos 

envolvendo tecnologia da informação e marketing, racionalização 

de processos e estratégias de governança com metodologias ágeis e 

design thinking em empresas públicas e privadas, além de realizar 

treinamentos, palestras e escrever artigos para revistas e sites 

especializados. É consultor do Sebrae na área de planejamento 

estratégico. 

Conteúdo Programático: 

• Planejar uma apresentação usando mapas mentais 

• Criar uma conta no Prezi.com 

• Tipos de licenças (Pública, Enjoy e PRO) 

• Estruturar sua primeira apresentação 

• Criar um roteiro e um fluxo para sua apresentação 

• Usar fotos e imagens  

• Vídeos e PDF 

• Importação de PowerPoint 

• Fundo 3D 

• Customizar as cores e estilo 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/


 
 

SCRN 702/703 – Bloco G – Lojas 46/47 – CEP 70.720-670 – Brasília-DF – Brasil | Tel: +55 61 3202.8270 
www.espacomultiplicidade.com.br | Facebook: espacomultiplicidade | Twitter: @_multiplicidade 

14 
 

• Compartilhar a apresentação para visualização ou edição 

• Imprimir a apresentação 

• Fazer download para visualização offline 

• Edição em grupo 

• Apresentação remota 

• Incorporando o Prezi no site 

 

Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 08 horas 

Investimento: 

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) a vista 

• R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos Reais) dividido em 3 x no cartão. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Oficinã de Redãçã o Empresãriãl 

Objetivos do Curso: 

a) Gerais: estimular os participantes a apropriar-se das técnicas de produção de textos 

empresariais por meio da observação e da reescritura de textos. 

b) Específicos: simular situações práticas de produção de e-mails e (ou) cartas 

comerciais que levarão os participantes a aferir a internalização do conteúdo 

desenvolvido. 

Instrutora: 

 

 

Vania Meira - graduada em Letras pelo Centro Universitário 

Uniceub e pós-graduada em Língua Portuguesa e Revisão de 

Textos. Cursou MBA em Gestão Contemporânea de Pessoas 

pela ESAB. Foi professora de língua portuguesa e redação nas 

redes pública e particular de ensino de Brasília e professora de 

Português Instrumental em curso superior. Foi instrutora de 

redação empresarial no SENAC e no SEST-SENAT, além de 

realizar oficinas de atualização linguística e técnicas de 

atendimento ao cliente para empresas do setor privado. 

Atualmente é consultora do SEBRAE-DF, na área de edição 

de conteúdo, elaborando matérias relativas a eventos da 

entidade. 

Conteúdo Programático: 

1. A importância da comunicação para as relações dentro das empresas e dos 
órgãos oficiais; 

2. Principais características dos textos empresariais e oficiais (objetividade, 
clareza, concisão e formalidade). 

3. Gêneros textuais da comunicação empresarial; 
4. Gêneros textuais da comunicação oficial. 

Metodologia: 

1. Breve exposição teórica; 
2. Simulação de situações cotidianas para a avaliação e a revisão de textos; 
3. Reescritura e produção textual. 
 
 
 
 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 08 horas 

Investimento: 

• R$ 200,00 (duzentos Reais) a vista 

• R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais) dividido em 3 x no cartão. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Produção de Informações Estratégicas e 
Tomada de Decisão: aplicação do método 
de Washington Platt 

Introdução sobre o tema: 

A conjuntura política e econômica do Brasil vem trazendo muita inquietação a boa parte de 

empregados e empregadores. 

A atual situação vem causando incertezas e, como consequência, certa dose de medo do 

futuro, desemprego e adiamento de decisões importantes, particularmente, quanto a 

investimentos e empreendimentos. A Sociedade da Informação e seus desenvolvimentos 

tecnológicos aceleram o trafego da informação assim como o desenvolvimento ou 

paralisação de muitos segmentos ou atividades. 

Destaca-se a importância de uma metodologia para a produção de estratégias eficazes 

auxilio na tomada da melhor decisão. 

Publico alvo: 

Este curso é direcionado a empresários e profissionais de planejamento estratégico, de 

administração, de marketing, estudantes e todas as pessoas envolvidas em assessoramento 

para a tomada de decisões 

Instrutora: 

 

 

Karla Carvalhal - Estudante regular do Mestrado em Ciência da 

Informação – Grupo de Pesquisa Inteligência Competitiva na UnB. 

Especialista em Inteligência Competitiva pela UnB (2007), 

especialista em Marketing pela FGV – DF(1991), Bacharel em 

Publicidade pela Universidade de Brasília(1986). Em outubro de 

2006 assumiu a Diretoria Executiva da ABRAIC – Associação 

Brasileira de Inteligência Competitiva e a Presidência da entidade 

para o biênio outubro2010/outubro 2012. Em 2001 teve seu nome 

citado no catálago mundial do Who´s Who Historical Society. Em 

julho 2014 recebeu o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil 

Destaque Profissional do Ano. 
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Objetivo do curso: 

 
1. Entender o método de Washington Platt para aplicá-lo no desenvolvimento 

de estratégias e tomada da melhor decisão. 
2. Coletar dados e informações em fontes primárias e secundárias. 
3. Produzir conhecimentos de Inteligência para obter vantagens competitivas e 

aproveitar oportunidades de negócios. 
 

Conteúdo Programático: 

 
4. ABERTURA E APRESENTAÇÕES 
5. Método de Washington Platt 
6. Como surgiu o método; 
7. Inteligência no Planejamento Estratégico; 
8. Tomada de Decisão Estratégica. 
9. Exercício de Aplicação do método. 
10. ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADO 

 

Metodologia: 

O curso é apresentado na forma de palestra interativa e realização de prática controlada, 
permitindo ao participante a consolidação imediata do que está sendo apresentado 

 
 
 

Datas previstas: 

• Datas a definir:  

• Duração do curso: 08 horas 

Investimento: 

• R$ 1.200,00 (Hum Mil e duzentos Reais) a vista 

• R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos Reais) dividido em 3 x no cartão. 
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Workshop em ãssessoriã de 
comunicãçã o 

Apresentação do Curso 

Apresentar noções de gerenciamento de assessoria de comunicação para coletivos de 

artistas, artistas individuais, comunicadores e empreendedores. Os objetivos gerais do 

workshop são de como conquistar e manter uma produtiva relação com a imprensa e 

demais canais de divulgação, para um produto cultural específico. E como captar novos 

clientes, relacionamento e fidelização dos mesmos. 

Instrutor 

 

 

Com formação em marketing e publicidade, Rodrigo 

Machado, sócio diretor da Território Cultural – Assessoria de 

Comunicação, atua como assessor de comunicação e 

consultor desde 2000. Nestes anos, teve a oportunidade de 

colaborar com o trabalho desenvolvido por artistas, 

intelectuais, grupos e companhias de renome, nacional e 

internacional, vindos de diferentes Estados brasileiros e 

também da França, de Portugal, América Latina e África, que 

tiveram suas propostas divulgadas no DF, em vários Estados 

brasileiros e no exterior.  Com foco em eventos e varejo, vem 

assessorando projetos e programas em diversas áreas como 

cinema, literatura, artes visuais, música, filosofia, teatro e 

dança, além de meio ambiente, patrimônio, educação e 

empreendedorismo. Todos voltados para diferentes públicos. 

Conteúdo Programático: 

Conceitos: 

✓ Assessoria: Imprensa e comunicação. 

✓ Mídias: Paga, estimulada e espontânea. 

Relacionamento 

✓ Clientes; 

✓ Imprensa; 

✓ Concorrentes. 
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Orçamento e contrato 

✓ Como elaborar minutas e propostas de trabalho. 

Elaboração de planejamento de divulgação 

✓ Conteúdo; 

✓ Organização. 

Montar press-kit 

✓ Conteúdo; 

✓ Organização. 

Redação de releases e notas 

✓ Estrutura dos textos; 

✓ Serviço. 

Levantamento mailing 

✓ Segmentos; 

✓ Conteúdo; 

✓ Organização; 

✓ Fontes. 

Cria e produzir pautas à imprensa 

✓ Assuntos de interesse de veículos e programas específicos; 

✓ Quando, como e qual material enviar; 

✓ Agendar e acompanhar entrevista; 

✓ Cobertura. 

Redes sociais 

✓ Administração  

Relatórios de acompanhamento 

✓ Avisar sobre pautas sugeridas; 

✓ Confirmar realização de entrevistas; 

✓ Prévia de clipping. 

Relatórios de resultados 

✓ Clippings de impressos e de eletrônicos; 

✓ Relatório de valoração; 

✓ Centimetragem; 
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✓ Análise crítica de clipping. 

Captação de novos clientes 

Fidelização de clientes 

Datas e horários 

Dias: 

✓ A definir 

Investimento 

À Vista: R$ 200,00 (duzentos Reais) – Pagamento cartão de débito, crédito ou depósito 

bancário. 

Dividido em 02 vezes 

✓ R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais) - Pagamento cartão de débito, crédito ou 

depósito bancário. 

o 1 + 1 = R$ 125,00 (cento e vinte e cinco Reais) 
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Curso: Plãno Diretor de Tecnologiã 
dã Informãçã o 

Apresentação 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento designado para a 

implementação das políticas empresariais ou governamentais de TI, devem estar alinhadas 

às estratégias das organizações elencando um conjunto de metas e ações, a serem 

executados no cumprimento de diretrizes específicas para um período previamente 

estabelecido.  

Em tempos de alta competitividade, sabe-se que o bem mais precioso dentro de uma 

empresa ou de um governo, é que os serviços funcionem e que sejam ágeis para que a 

produtividade seja maximizada. A rápida evolução da tecnologia da informação é, com 

certeza, cada vez mais um diferencial para quem sabe utilizar-se desta poderosa ferramenta 

possibilitando, assim, a obtenção de uma importante vantagem competitiva.  

Objetivo 

Com a implantação do Plano Diretor de Informática, o Gestor poderá utilizar melhor o 

parque computacional que possui, extraindo informações preciosas para tomadas de 

decisões de maneira segura, e, consequentemente, melhorar sua lucratividade; 

Assegurar que os esforços despendidos na área de informática sejam consistentes com as 

estratégias, políticas e objetivos da organização como um todo; 

Selecionar e usar metodologias adequadas para determinar requisitos e alocação de recursos 

computacionais e humanos. 

Metodologia 

Estudo de Caso, Datashow, quadro, apostilas e bibliografia 

Público Alvo 

- Interessados em Gestão Tecnológica  

- Gestores e Servidores públicos 

- Prefeitos, Governadores, Secretários, Assessores, Diretores, Consultores, Coordenadores 

e Assistentes.  
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Programação 

• Fase de Preparação 

• Fase de Diagnóstico 

• Modelo de Referência do PDTI 

• Fase de Planejamento 

• Fase de monitoramento 

Instrutor 

 

 

Kleber Santos Bacharel em Administração com Ênfase em 

Análise de Sistemas, MBA em Gestão de Tecnologia da 

Informação na Administração Pública e Especialização em 

Gestão Pública. Profissional com mais de 15 anos de 

experiência em grandes órgãos públicos, inclusive passando por 

empresas da administração pública municipal, estadual e federal, 

foi Consultor técnico, Administrador de rede local no que 

concerne a estrutura de serviços, políticas de backup 

considerando economia e escalabilidade de recursos, Vice-

coordenador Regional do comitê de software livre, Gerente 

responsável por fechar acordos e convênios com clientes da 

administração pública federal no Departamento de Redes 

Ópticas Metropolitanas e atualmente é Gestor de Redes 

Ópticas e Representante de Inclusão Digital para o Centro-

Oeste de uma grande empresa de tecnologia da informação. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Horário:  

• Tempo de duração: 20h 

Investimento:  

• R$ 1.300,00 à vista. 

• R$ 1.500,00 (pode ser dividido em 1 + 3x sem juros no cartão). 
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Curso: Design de Modelo de Nego cios 

Público-alvo 

Empreendedores e colaboradores de empreendimentos incubados ou gestores de fomento 

ao empreendedorismo e inovação.  

Pré-requisitos 

Experiência ou interação com uso básico de internet. 

Carga horária 

Carga horária total de 16 (Dezesseis) horas de aula. 

É de responsabilidade do Espaço Multiplicidade de Coworking providenciar ambiente com 

acesso a internet, datashow, flipchart, post it, papel, caneta, quadro branco, som e mesas.  

Responsabilidades do aluno 

É de responsabilidade trazer seu notebook.  

Duração 

Carga horária total de 16h, distribuídas em 02 dias, com 08 horas cada dia.  

Número de Vagas  

O número máximo de participantes neste curso é de 30 alunos.  

Conteúdo Programático 

Tópico Descrição 

Introdução ao 

Empreendedorismo Inovador 

• O que é uma Startup, 

• Quais são as novas metodologias de Desenvolvimento de 
Startups. 

Modelo de Negócio 

• O que é? 

• Os nove blocos do modelo de negócio; 

• Exemplos de modelos de negócio em empresas 
existentes, 

• Exercício prático sobre modelo de negócio. 

Implantação do Modelo de 
• Como validar um novo modelo de negócio; 

• Técnicas de validação do modelo de negócio; 
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Negócios • Ferramentas de software para suportar a implantação de 
um modelo de negócios; 

• Exercícios práticos de validação.  

Metodologia de Ensino 

O processo de ensino é baseado em 03 metodologias: 

• Customer Development,  

• Lean Startup e  

• Business Model Generation.  
 

Todo o curso é composto de aulas expositivas e exercícios práticos. 

Instrutor 

 

 

Alexandre Nasiasene - Formação em Administração de Empresas 

pelo UNIEURO, pós-graduação em Gestão de Projetos pela 

AEUDF, vinte anos de experiência profissional atuando nas áreas 

comercial, administrativas, informática, organização, sistemas e 

métodos e marketing para empresas. Participando, elaborando e 

liderando projetos e equipes para implantação de projetos 

envolvendo tecnologia da informação e marketing, racionalização 

de processos e estratégias de governança com metodologias ágeis e 

design thinking em empresas públicas e privadas, além de realizar 

treinamentos, palestras e escrever artigos para revistas e sites 

especializados. É consultor do Sebrae na área de planejamento 

estratégico. 

 

 

 

Soraya Lopes: Bacharel em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual de Londrina e Pós-Graduada em Sócio-

Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo, tem quase 10 anos de experiência com Gestão de Projetos 

e Produtos digitais. Responsável pela implementação de dezenas 

de produtos B2C, B2B e Corporativos para clientes como Sky, 

89 rádio rock, Huggies, Gafisa, Amor aos Pedaços, Editora 

Abril, entre outros. Possui sólida experiência nas áreas de 

marketing e produtos, atuando em empresas nacionais e 

multinacionais de grande porte nos segmentos de tecnologia, 

focada no desenvolvimento e gerenciamento completo da linha 

de produtos e seus respectivos mercados. 
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Investimento 

O valor para execução deste curso é de R$ 1.170,00 (Hum mil cento e setenta reais) para 

uma pessoa. 

O material didático será disponibilizado no formato digital.  

A vista: 20% de desconto, valor final R$ 936,00. 

Em 3x no cartão com 10% de desconto, valor final R$ 1.053,00 = 3x R$ 351,00 

Ou valor total R$ 1.170,00 dividido em até 5x R$ 234,00. 

Acordos Gerais 

O material do curso será entregue ao participante em formato digital. 

A confirmação do professor está condicionada ao fechamento e aprovação do calendário 

do curso, bem como da disponibilidade do mesmo. 

Caso exista alguma necessidade de substituição do professor, o professor substituto deverá 

ter no mínimo o mesmo grau de especialidade do substituído. 
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A Introduçã o ão Universo Mo vel 

Apresentação do Curso:  

Diante do crescente uso de internet via smartphones e suas aplicações, compreender os 

principais aspectos, definições e premissas dos produtos digitais e mobile se torna vital para 

não apenas para investir ou criar aplicativos, como também, para melhor criação de 

estratégias digitais. 

As formas mais comuns de monetizar um app também são abordadas para facilitar o 

entendimento dos principais objetivos do produto para atendimento de um dado negócio 

ou organização. 

                  Objetivo: 

Facilitar o entendimento sobre as principais características, premissas, objetivos e formas 

de monetização de um aplicativo mobile, possibilitando ao público maior facilidade na hora 

de planejar, iniciar um processo de criação e/ou contratar profissionais ou empresas para 

construção e desenvolvimento.  

                Metodologia: 

A metodologia é dinâmica e participativa. Além de conteúdo expositivo com cases reais e 

de sucesso no mercado, por meio de participação dos alunos, é criado um case exemplo 

para melhor ilustração e entendimento.               

                  Público Alvo: 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Mídias Digitais; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Marketing; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Inovação; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Responsabilidade Social; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Multimeios; 

• Empreendedores; 

• Startups; 

• Empresas que estão em fase inicial de criação móvel. 
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Conteúdo Programático:  

• O que é um Aplicativo; 

• Principais Premissas de um app; 

• Principais Pilares de um app; 

• Apps Híbridos x Apps Nativos; 

• Principais Números do Mercado Móvel; 

• Principais Objetivos de um App; 

• Principais Modelos de Monetização de um app. 

Instrutora:  

 

 

Soraya Lopes: Bacharel em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual de Londrina e Pós-Graduada em Sócio-

Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo, tem quase 10 anos de experiência com Gestão de Projetos 

e Produtos digitais. Responsável pela implementação de dezenas 

de produtos B2C, B2B e Corporativos para clientes como Sky, 

89 rádio rock, Huggies, Gafisa, Amor aos Pedaços, Editora 

Abril, entre outros. Possui sólida experiência nas áreas de 

marketing e produtos, atuando em empresas nacionais e 

multinacionais de grande porte nos segmentos de tecnologia, 

focada no desenvolvimento e gerenciamento completo da linha 

de produtos e seus respectivos mercados. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Tempo de duração: 3 horas 

• terças e quintas ( manhã: das 09h às 12h / noites: das 19h às 22h) ou sábados 

(manhã: das 09h às 12h / tarde: das 14h às 17h) 

Investimento: 

• R$ 500,00 (quinhentos Reais) a vista  

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) e pode ser dividido em 3x sem juros 
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Curso: Oficinã Benchmãrking – Visã o 
Funcionãl 

Apresentação do Curso:  

O universo digital é repleto de tendências funcionais, de usabilidade e de componentes que 

podem facilitar ou dificultar a implementação de um produto digital. Além disso, o 

mercado ganha novos players diariamente, o que não apenas gera novos concorrentes, 

como também, novas demandas. 

Pensando em mapear as oportunidades e as principais características funcionais, usamos o 

Benchmarking que possibilita melhor visão do negócio, do produto e de seus usuários. 

                  Objetivo: 

Levantar as principais características funcionais de um produto digital a parir do 

mapeamento de seus concorrentes, substitutos e insporacionais. 

 

                Metodologia: 

A metodologia é dinâmica. A partir de exposição de cada ponto e ilustração com exemplos, 

é possível iniciar o mapeamento em conjunto com participação de todo o grupo. 

                  Público Alvo: 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Mídias Digitais; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Marketing; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Inovação; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Responsabilidade Social; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Multimeios; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de TI; 

• Empreendedores; 

• Startups; 

• Empresas que estão em fase inicial de criação móvel. 
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Conteúdo Programático:  

• Os primeiros passos para criar produtos viáveis; 

• Sobre Benchmarking; 

• Concorrentes; 

• Substitutos; 

• Inspiracionais; 

• Vanguardismo x Acompanhamento; 

• Bibliotecas e Frameworks; 

• Criando uma Lista funcional; 

• Decidindo caminhos estratégicos e viáveis. 
 

Instrutora:  

 

 

Soraya Lopes: Bacharel em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual de Londrina e Pós-Graduada em 

Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo, tem quase 10 anos de experiência 

com Gestão de Projetos e Produtos digitais. Responsável 

pela implementação de dezenas de produtos B2C, B2B e 

Corporativos para clientes como Sky, 89 rádio rock, 

Huggies, Gafisa, Amor aos Pedaços, Editora Abril, entre 

outros. Possui sólida experiência nas áreas de marketing e 

produtos, atuando em empresas nacionais e multinacionais 

de grande porte nos segmentos de tecnologia, focada no 

desenvolvimento e gerenciamento completo da linha de 

produtos e seus respectivos mercados. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Tempo de duração: 3 horas 

• Datas: terças e quintas (manhã: das 09h às 12h / noites: das 19h às 22h) ou sábados 

(manhã: das 09h às 12h / tarde: das 14h às 17h) 

Investimento:  

• R$ 500,00 (quinhentos Reais) a vista  

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) e pode ser dividido em 3x sem juros 
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Oficinã Prototipãçã o - Wirefrãme  

Apresentação do Curso:  

Saber as funcionalidades e como elas devem ser distribuídas nas interfaces não apenas 

facilita o entendimento do produto e suas características, como também, possibilita a 

validação de seu conceito. 

Não é preciso saber desenhar, mas é preciso um exercício de análise de escopo, análise de 

interfaces e entendimento das principais ferramentas de criação de wireframe, para que se 

possa criar um fluxograma e as principais telas do produto. 

                  Objetivo: 

Criar um wireframe a partir de uma lista funcional, utilizando as principais ferramentas 

disponíveis no mercado. 

                Metodologia:   

A metodologia é dinâmica. A partir de exposição de cada ponto e ilustração com exemplos, 

é possível iniciar a criação de um wireframe e assim prototipar o produto desejado. 

                  Público Alvo: 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Mídias Digitais; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Marketing; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Inovação; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Responsabilidade Social; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Multimeios; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de TI; 

• Empreendedores; 

• Startups; 

• Empresas que estão em fase inicial de criação móvel. 
 

Conteúdo Programático:  

• Como levantar as funcionalidades; 

• O que é wireframe; 

• Por que prototipar? 

• Principais ferramentas do mercado; 

• Entendendo seu MVP; 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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• Buscando Referências visuais; 

• Escolhendo os Componentes certos; 

• Criando seu site-map; 

• Desenhando seu Wireframe. 

Instrutora:  

 

 

Soraya Lopes: Bacharel em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual de Londrina e Pós-Graduada em 

Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo, tem quase 10 anos de experiência 

com Gestão de Projetos e Produtos digitais. Responsável 

pela implementação de dezenas de produtos B2C, B2B e 

Corporativos para clientes como Sky, 89 rádio rock, 

Huggies, Gafisa, Amor aos Pedaços, Editora Abril, entre 

outros. Possui sólida experiência nas áreas de marketing e 

produtos, atuando em empresas nacionais e multinacionais 

de grande porte nos segmentos de tecnologia, focada no 

desenvolvimento e gerenciamento completo da linha de 

produtos e seus respectivos mercados. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Tempo de duração: 3 horas 

• Datas: terças e quintas (manhã: das 09h às 12h / noites: das 19h às 22h) ou sábados 

(manhã: das 09h às 12h / tarde: das 14h às 17h) 

Investimento:  

• R$ 500,00 (quinhentos Reais) a vista  

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) e pode ser dividido em 3x sem juros 
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Curso: Oficinã Criãndo RoãdMãp e 
Desenhãndo Cronogrãmã de 
Desenvolvimento 

Apresentação do Curso:  

Além de ter bem claro o escopo do seu produto, definir um RoadMap de desenvolvimento 

e um real cronograma para cada fase da construção de seu produto se torna vital para a 

sustentabilidade de seu projeto. 

Separar a implementação em fases, permite diminuir os riscos e aumentar seu controle, 

viabilizando, assim, investimento mais consciente e assertivo de tempo e dinheiro. 

Objetivo: 

Criar um Roadmap de desenvolvimento do produto, a partir do mapeamento funcional, 

das características do mercado e dos recursos existentes. 

 Metodologia: 

A metodologia é dinâmica. A partir de exposição de cada ponto e ilustração com exemplos, 

é possível iniciar a criação do RoadMap do produto e criação de um cronograma viável 

para a construção do MVP. 

Público Alvo: 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Mídias Digitais; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Marketing; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Inovação; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Responsabilidade Social; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Multimeios; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de TI; 

• Empreendedores; 

• Startups; 

• Empresas que estão em fase inicial de criação móvel. 
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Conteúdo Programático:  

 

• Criando uma lista funcional; 

• Entendendo a Realidade e Separando em Fases; 

• Como criar um MVP; 

• Quais os Recursos Necessários?; 

• Criando o RoadMap; 

• Criando o cronograma do MVP.  

Instrutora:  

 

 

Soraya Lopes: Bacharel em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual de Londrina e Pós-Graduada em 

Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo, tem quase 10 anos de experiência 

com Gestão de Projetos e Produtos digitais. Responsável 

pela implementação de dezenas de produtos B2C, B2B e 

Corporativos para clientes como Sky, 89 rádio rock, 

Huggies, Gafisa, Amor aos Pedaços, Editora Abril, entre 

outros. Possui sólida experiência nas áreas de marketing e 

produtos, atuando em empresas nacionais e multinacionais 

de grande porte nos segmentos de tecnologia, focada no 

desenvolvimento e gerenciamento completo da linha de 

produtos e seus respectivos mercados. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Tempo de duração: 3 horas 

• Datas: terças e quintas (manhã: das 09h às 12h / noites: das 19h às 22h) ou sábados 

(manhã: das 09h às 12h / tarde: das 14h às 17h) 

Investimento:  

• R$ 500,00 (quinhentos Reais) a vista  

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) e pode ser dividido em 3x sem juros 
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Curso: Oficinã Vãlue Proposition 
Design 

Apresentação do Curso:  

O primeiro passo para a criação de um produto digital de sucesso é criar uma proposta de 

valor atraente e aderente. As funcionalidades, a usabilidade e até mesmo as plataformas e 

regras de negócio nascem a partir da necessidade e desejo do consumidor, que neste caso, é 

seu usuário. 

Por conta disso, usar este modelo ajuda a determinar pontos funcionais, características e 

comportamentos, e com isto, entender as prioridades dos diferentes públicos para cada 

objetivo do negócio. 

Objetivo: 

Facilitar o entendimento de pontos a serem criados para atendimento a uma demanda, e 

permitir pensar de forma inovadora e voltada para o negócio. 

Metodologia: 

A metodologia é dinâmica. A partir de exposição de cada ponto e ilustração com exemplos, 

é possível iniciar um ciclo em conjunto, com discussão e participação em grupo. 

Público Alvo: 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Mídias Digitais; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Marketing; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Inovação; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Responsabilidade Social; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de Multimeios; 

• Analistas, Coordenadores e Gerentes de TI; 

• Empreendedores; 

• Startups; 

• Empresas que estão em fase inicial de criação móvel. 
 

Conteúdo Programático:  

• Os primeiros passos para criar produtos que os usuários queiram; 

• Entendendo mais seu Consumidor e sua Proposta de Valor; 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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• Customer Profile: Principais Ações; 

• Customer Profile: Principais Dores; 

• Customer Profile: Principais Ganhos; 

• Rankiando Ações, Dores e Ganhos; 

• Value Map: Produtos e Serviços; 

• Value Map: Remédios; 

• Value Map: Criadores de Ganhos; 

• Fit; 

• Possíveis Formas de Desenhar; 

• Possíveis Formas de Testar. 

Instrutora:  

 

 

Soraya Lopes: Bacharel em Comunicação Social pela 

Universidade Estadual de Londrina e Pós-Graduada em 

Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo, tem quase 10 anos de experiência 

com Gestão de Projetos e Produtos digitais. Responsável 

pela implementação de dezenas de produtos B2C, B2B e 

Corporativos para clientes como Sky, 89 rádio rock, 

Huggies, Gafisa, Amor aos Pedaços, Editora Abril, entre 

outros. Possui sólida experiência nas áreas de marketing e 

produtos, atuando em empresas nacionais e multinacionais 

de grande porte nos segmentos de tecnologia, focada no 

desenvolvimento e gerenciamento completo da linha de 

produtos e seus respectivos mercados. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Tempo de duração: 3 horas 

• Datas: terças e quintas (manhã: das 09h às 12h / noites: das 19h às 22h) ou sábados 

(manhã: das 09h às 12h / tarde: das 14h às 17h) 

Investimento:  

• R$ 500,00 (quinhentos Reais) a vista  

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) e pode ser dividido em 3x sem juros 
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Curso de Mãrketing Digitãl Eleitorãl 

Apresentação do Curso:  

As eleições de 2016 NÃO tiveram o sucesso esperado, na internet, pela grande maioria dos 

candidatos e suas equipes de marketing e comunicação. Agora, nas eleições de 2018, uma 

nova chance se mostra para aqueles que pretendem se lançar aos cargos de deputado, 

senador, governador e presidente e aprenderam com os erros das eleições de 2016. Uma 

reeleição pode ser perdida ou ganha, nos mínimos detalhes. E as ações digitais, bem 

planejadas, podem ajudar a determinar o sucesso nas urnas. A população do interior do 

Brasil, nos seus mais de cinco mil municípios, está mais conectada e mais politizada do que 

antes. 

Os eleitores tem mais poder. Usam a internet, canais no youtube com milhares de inscritos 

e grupos no whatsapp. É imperativo, uma preparação  feita de maneira profissional 

alinhando mundo físico e mundo virtual para o sucesso nas eleições federais de 2018. As 

equipes de marketing e comunicação deverão ficar atentas às redes sociais (Facebook, 

Youtube, WhatsApp, Instagram entre outras) blogs, e-mails, celulares e sites, monitorando 

a todo o tempo o seu público alvo e os concorrentes afim de posicionar o seu candidato 

criando mais visibilidade e conexão com o eleitor. 

Você e sua equipe vão aprender como: 

• Aumentar a exposição do candidato, 

• Influenciar e engajar eleitores, 

• Manter relacionamento com uma lista segmentada de pessoas cadastradas a fim de 

concretizar votos 

O Curso Marketing Digital Eleitoral é um evento focado em estratégias, dicas e técnicas de 

marketing, comunicação digital na internet e mídias sociais. Conheça as melhores práticas 

online e planeje sua próxima campanha eleitoral vitoriosa! 

Objetivos 

• Apresentar um roteiro detalhado de como fazer um Plano de Marketing Digital. 

• Mostrar como treinar equipes a operar a internet, mídias sociais e ferramentas de 

monitoramento e mensuração. 

• Ensinar as melhores práticas de influencia, engajamento e monitoramento. 

• Desenvolver medidas contra crises, ataques e ações de concorrentes e pessoas mal 

intencionadas. 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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• Capacitar o participante a identificar oportunidades para criações de ações relâmpago. 

• Entender a legislação (TSE) sobre propaganda na internet (técnicas e dicas para fazer 

publicidade online paga). 

Professor 

 

Anderson Alves é especialista em marketing e comunicação digital, 

Professor, coach, consultor e palestrante, Já assessorou deputados 

distritais e federais, Possui mais de 16 anos de experiência com 

internet, Escreve sobre Reputação Digital, Psiscologia da Imagem, 

Influencia e Engajamento na internet e em redes sociais. 

Público Alvo:  

Candidatos às Eleições de 2018, Coordenadores e gerentes de campanha, Administradores 

de Marketing, Equipes de comunicação (jornalistas, publicitários, relações públicas, 

assessores entre outros), Pessoas interessadas em aprofundar seus conhecimentos em 

marketing e comunicação digital eleitoral. 

Conteúdo Programático 

Diagnóstico (o jeito certo de começar) 

Estratégia, estrutura e pessoas (organizando o trabalho) 

• Condições importantes para uma ação de sucesso (regras básicas para uma campanha 

vitoriosa) 

• Análise dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças (SWOT) 

• Definição da Imagem política 

• Definição da equipe - quem escolher, quais competências e custos 

• Legislação - Propaganda eleitoral na internet (TSE) 

Plano de Ação de Marketing Digital (Só é gerenciado aquilo que se mede)  

• Como fazer e monitorar um plano de ação  

Google e suas ferramentas (seu candidato em 1º lugar nas pesquisas do Google) 

• Princípios básicos (ferramenta de pesquisa) 

• Google Instant/Suggest 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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• Google Trends 

• Google Alertas 

• Google AdWords – Links Patrocinados 

Marketing de conteúdo (o segredo da vitória por traz da informação) 

• Arquitetura de Informação 

• Criação de conteúdo (texto, imagens, vídeos, áudios) 

• Links internos e externos (back links) 

• Google Analytics 

• Google Author 

• Diretrizes do Google para indexação de sites e blogs 

• Reputação digital – candidato e colaboradores (criando uma imagem influente online) 

E-mail marketing (a melhor maneira de comunicação) 

• Segmentação (público alvo) 

• Mensagem – técnicas de comunicação 

• Ferramentas de envio e mensuração 

Marketing nas Mídias Sociais 

✓ Facebook (como transformar fãs em votos) 

• Criação de perfis e fanpages (candidato e colaboradores) 

• Manual de boas práticas 

• Criação de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio) 

• Técnicas de influencia e engajamento 

• Facebook ADS (o jeito certo de fazer publicidade) 

• Técnicas de mensuração e monitoramento 

✓ Youtube (economize dinheiro com propagandas de TV) 

• Como montar um canal de TV online com o Youtube 

• Manual de boas práticas 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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• Como divulgar os vídeos (técnicas de viralização) 

• Técnicas de mensuração e monitoramento 

✓ Twitter 

• Como criar uma conta 

• Manual de boas práticas 

• Como divulgar com a ajuda de colaboradores 

• Técnicas de mensuração e monitoramento 

✓ Outras mídias (aumente a exposição do candidato) 

• Plataformas de imagem, vídeo e áudio 

Rotina Diária (o que fazer dia a dia) 

• Organização da equipe de trabalho 

• Definições de tarefas diárias 

• Relatórios de progresso (resultados esperados) 

Material Didático 

• Tabelas em Excel 

• Apostila Marketing Digital Eleitoral 

• Certificado 

Serviço 

• Dias: dois dias inteiros 

• Hora: 09:00 às 18:00 (16 horas aula) 

• Coffe Break durante as aulas  

• Almoço não incluso (veja locais próximos para almoçar) 

• Local: Espaço Multiplicidade, SCRN 702/3 , Brasilia - DF. 

Investimento:  

• R$ 347,00 à vista ou R$ 400,00 (pode ser dividido em até 3x sem juros no cartão.  
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Curso: Polí ticãs Pu blicãs de 
Promoçã o dã Iguãldãde Rãciãl 

Apresentação do Curso:  

A Política Pública de Promoção da Igualdade Racial, vem num crescente processo de 

institucionalização desde o decreto de 20 de novembro de 1995, que instituiu o Grupo de 

Trabalho Interministerial com a finalidade de desenvolver políticas públicas de valorização 

para a população negra, até a promulgação do decreto número 5197 de 2004 que cria a 

estrutura regimental e de cargos comissionados da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Estres processos consolidaram dentro do sistema 

organizacional das administrações, uma necessidade de se relacional programaticamente 

com esta política setorial. 

Realizar uma gestão de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, com eficiência, 

eficácia e efetividade, atendendo adequadamente as demandas dos interessados, com 

capacidade de atingir objetivos e resultados, em um mundo administrativo que vem 

sofrendo nos últimos séculos mudanças significativas em investimentos, conceitos, 

filosofias de gestões e processos administrativos, exige busca de compreensão e aplicação 

estratégica desta política no sistema organizacional das instituições. A gestão de políticas 

públicas de promoção da igualdade racial enfrenta desafios dentro do sistema 

organizacional, seja pela sua específica característica ou a partir da complexidade e recursos 

que podem ser escassos no sistema. Considerando o caráter especial da gestão de políticas 

de promoção da igualdade racial em relação ao sistema organizacional e seus gestores. O 

gestor tem que perseguir sua condição de melhorar a qualidade e seus resultados. Ter a 

capacidade de estrategicamente planejar, executar, monitorar para que possa potencializar 

sua tomada de decisão, mesmo que seja dele exigido a capacidade de fazer cada vez mais 

com menos. O curso de treinamento em gestão de políticas públicas de promoção da 

igualdade racial é voltado para profissionais com esta competência e desafio. 

Instrutora:  

 

 

Maria Aparecida da Silva Abreu – Cida Abreu: Em 2017 

Gerente Executiva de Gestão em cursos de capacitação e 

treinamento na empresa Processos Gerenciais e Prestadora de 

Serviço, 2015 a 2016 Preside a Fundação Cultural Palmares 

(MINC): autora do programa de gestão pública e pesquisa 

para a Cultura Afro-brasileira Diálogos Palmares em parceria 

com a UNB, 2010 e 2014 Coordenadora do programa de 

governo de Promoção da Igualdade Racial para o governo 
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federal em, 2010 recebeu o Prêmio Zumbi dos Palmares da 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em parceria com a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 

2011 participou do processo que viabilizou o mapeamento das 

Casas de Religião de Matriz Africana de Umbanda e 

Candomblé do Rio, o que rendeu o reconhecimento a religião 

de Matriz Africana do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, 

Gestora da Campanha de Combate a Intolerância Religiosa 

Filhos do Brasil pelo Ministério da Cultura Governo Federal. 

Entre suas atuações internacionais representou em 2015  o 

governo Brasileiro no tema  Gestão em Políticas Públicas 

Culturais Afro-brasileiras na missão de intercâmbio entre  

Brasil X Angola e Moçambique, 2011 em Caracas coordenou 

o I- Tayer de Afro descentes Latino-americano e Caribenho, 

2011 coordenou no  Fórum Social Mundial em Dakar na Casa 

Brasil o encontro entre as Ministras-Chefes de Estados Luiza 

Bairros de Promoção da Igualdade Racial  e a Ministra da 

República do Senegal Awa Ndiaye de Gênero com o Tema: O 

empoderamento das mulheres negras no governo e na 

política. 

Conteúdo Programático:  

• Legislação de Promoção da Igualdade Racial e a Admiração 

• A política de Promoção da Igualdade Racial e o Sistema Organizacional nas 

Administrações 

• Promoção da Igualdade Racial e Gestão Tecnológica 

• Como planejar, ser eficiente, ser eficaz com efetividade, alcançar metas e produzir 

resultados nas administrações com a política pública de promoção da igualdade 

racial. 

Datas previstas:  

• Datas: 17 a 19/04/2017 (segunda, terça e quarta) 

• Horário: 19h as 21h 

• Tempo de duração do curso: 6 horas 

Investimento:  

• R$ 400,00 à vista. 

• R$ 600,00 (pode ser dividido em até 3x sem juros no cartão. 
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CURSO SOBRE EMENDAS 
PARLAMENTARES 

 

APRESENTAÇÃO 

A emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da 

elaboração do orçamento anual. Por meio das emendas os parlamentares procuram 

aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação 

dos recursos públicos. É a oportunidade que os parlamentares possuem de acrescentarem 

novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das 

comunidades que representam.  

Para apresentar emendas ao orçamento, há regras e normas a serem observadas, previstas 

na Constituição e em outras legislações e muito vem se discutindo acerca do ciclo de 

duração da emenda, seu surgimento, execução e finalização dentro do contexto de 

Orçamento Geral da União, que paralelamente se materializa na evolução dos Municípios 

Brasileiros. 

Atrelada a necessidade da boa execução das emendas parlamentares observa-se o número 

reduzido de técnicos capacitados no âmbito das três esferas de governo, fortalecendo a 

necessidade de treinamento sobre a matéria para todos aqueles que, de alguma maneira, 

desenvolvem atividades relacionadas ao tema ou pretendem atuar nesse campo. O 

conteúdo abrange aspectos da rotina diária de acompanhamento do fluxo orçamentário, 

bem como, nuances da legislação existente. 

OBJETIVOS 

Capacitar pessoas, profissionais de orçamento ou não, para a gestão das emendas 

parlamentares. 

METODOLOGIA 

A metodologia do curso é interativa e estimula a reflexão; alterna exposição dialogada, troca 

de experiências dos proponentes, exemplos práticos voltados para captação de recursos. É 

conferida ênfase à realidade das novas regras e à busca de solução para problemas 

existentes para recebimento de recursos federais por meio de emendas. 

Disponibilizamos slides e a facilitação aos acessos no trabalho de acompanhamento e tirada 

de dúvidas. 
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PÚBLICO ALVO 

- Prefeitos e Vereadores 

- Gestores municipais 

- Assessores, Assistentes, Coordenadores e Gerentes de projetos. 

- Gestores e servidores públicos. 

- Servidores públicos em cargos de Gerencia, Projetos, Financeiros e Administrativos. 

- Equipes de Apoio. 

- Funcionários do Sistema “S”, OSCIPs, ONGs, OSs, Fundações,  

- Profissionais e especialistas voltados para a prática técnico-administrativa dos recursos 

públicos. 

- Secretários, Assessores, Diretores, Coordenadores e Assistentes do Poder Executivo 

local. 

PROGRAMAÇÃO 

• Origem das Emendas Parlamentares  

• Ciclo da Emenda – (Elaboração, acompanhamento e execução) 

o A diferença entre Proposta de convênio e Emenda. 

• Limite Orçamentário e Limite Financeiro 

• Contingenciamento e descontingenciamento 

• Restos a Pagar 

• Medições e pagamentos 

• Transferências de recursos (Convênios e contratos) 

• SICONV, SIAFI, SIMEC e FNS 

• PPA, LDO e LOA 

PALESTRANTE 

 

Erlen Matta é licenciada em Letras pela Faculdade Michelangelo 

de Brasília, possui Extensão Universitária “O Direito Achado na 

Rua” – Centro de Ensino à Distância – CEAD, Universidade de 

Brasília – UnB, Organização Panamericana de Saúde - OPAS e 

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. Atuou na Câmara dos 

Deputados, em diversos órgãos do Governo Federal como 

Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e de Combate 

a Fome, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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 Conselhos de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Saúde 

e Consultorias por Organismo Internacional. Possui ampla 

experiência na coordenação, organização, planejamento 

orçamentário e execução de projetos institucionais. 

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Horário:  

• Duração: 08 horas 

 

Investimento:  

• R$ 1.500,00 à vista. 

• R$ 1.800,00 - pode ser dividido em até 01 + 03x sem juros no cartão. 

 

 
  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Curso :  Curso de Processos e 
Sistemãs Administrãtivos em 
Orgãnizãço es pu blicãs 

Apresentação do Curso:  

A organização pública no mundo contemporâneo tem enfrentando desafios que tem 

promovido uma necessidade de adequação rápida de seus processos às alterações dos 

ambientes. Sejam eles internos, em que a gestão deve superar as expectativas daqueles que 

os recebem numa nova gestão, como no ambiente externo, em que as políticas públicas 

devem ser mais efetivas e eficazes. 

Essa necessidade imperativa de adaptação das organizações às mudanças impõe ao gestor o 

conhecimento e a busca do entendimento da natureza, dos aspectos, dos processos que 

influenciam diretamente a organização. Exige ainda o desenvolvimento da capacidade de 

dominar as ferramentas administrativas para enfrentar todos os desafios, incertezas para 

mensurar riscos. Além disso, os processos administrativos impõem tomadas de decisão, 

por isso devem atuar como ferramentas de gestão auxiliando na preparação da organização 

para atuar e disputar os cenários mais diversos e competitivos. 

No momento em que se assume uma gestão em órgãos públicos, seja no governo federal, 

estadual ou distrital, prefeituras ou qualquer outra unidade vinculada a administração 

pública, é importante identificar e diagnosticar, sem perda de tempo, as melhores formas de 

alcançar resultados nas políticas públicas que atenderão as necessidades dos cidadãos. 

Assim, o gestor público deve estar preparado para planejar, organização, dirigir, minimizar 

riscos, tomar decisões, executar monitorar e gerir resultados, estabelecendo o controle e 

domínio com competência, habilidade e atitude do sistema organizacional e processual da 

gestão. 

OBJETIVOS 

Qualificar profissionais para reconhecer os processos administrativos de planejamento, 

direção, organização e controle por meio dos sistemas administrativos identificando as 

potencialidades para a gestão. 

METODOLOGIA 

A metodologia a ser aplicada é composta de exposição e troca de experiências com 

interação participativa estimulando a ação reflexiva e prática. 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Disponibilizamos slides e a facilitação aos acessos no trabalho de acompanhamento e tirada 

de dúvidas. 

PÚBLICO ALVO 

- Prefeitos e Vereadores 

- Gestores municipais 

- Assessores, Assistentes, Coordenadores e Gerentes de projetos. 

- Gestores e servidores públicos. 

- Servidores públicos em cargos de Gerencia, Projetos, Financeiros e Administrativos. 

- Equipes de Apoio. 

- Funcionários do Sistema “S”, OSCIPs, ONGs, OSs, Fundações,  

- Profissionais e especialistas voltados para a prática técnico-administrativa dos recursos 
públicos. 

- Secretários, Assessores, Diretores, Coordenadores e Assistentes do Poder Executivo 
local. 

Instrutora:  

 

 

Jannayna Sales é Mestre em Bioética pela Universidade de 

Brasília (UnB) e Administradora com especialização em Gestão 

Administrativa em Organizações Públicas e em Gestão do 

Trabalho. Atuou em diversos órgãos do Governo Federal como 

Ministério da Saúde (MS), Governo do Distrito Federal, 

Conselho Nacional de Saúde – CNS e Consultorias por 

Organismo Internacional. No MS foi Coordenadora Geral do 

Gabinete do Ministério, desenvolveu projeto de mapeamento de 

processos administrativos. No Governo do Distrito Federal 

atuou como Chefe de Gabinete na Secretaria de Estado de 

Administração Pública acompanhando as ações e os principais 

projetos de estruturação administrativa da secretaria, que era a 

gestora das carreiras do Governo. Já no Conselho Nacional de 

Saúde e outros departamentos, atuou no acompanhamento das 

políticas públicas de saúde, de participação social e de gestão do 

trabalho. Atualmente é Consultora por Organismo Internacional. 

 

 

 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/


 
 

SCRN 702/703 – Bloco G – Lojas 46/47 – CEP 70.720-670 – Brasília-DF – Brasil | Tel: +55 61 3202.8270 
www.espacomultiplicidade.com.br | Facebook: espacomultiplicidade | Twitter: @_multiplicidade 

48 
 

Conteúdo Programático:  

• A Administração Pública no mundo contemporâneo e tecnológico;  

• Os processos administrativos – Fluxos internos na administração; 

• Sistema organizacional e gerencial; 

• A função do Planejamento nas organizações e sua importância (PPA, LDO, LOA, 

PNE, PNS, dentre outros); 

• Planejamento estratégico, orçamentário e financeiro. 

• Tomada de decisão e resultado - O gestor público no exercício do processo 

administrativo. 

• Conhecimento de Sistemas Administrativos e Gerenciais para implementação de 

políticas públicas; 

o Sistemas administrativos: conceitos e características; 

o Sistemas gerenciais: conceitos e características. 

• Controle (estratégico e operacional) – Prestação de contas.  

Datas previstas:  

• Datas: a definir 

• Horário:  

• Tempo de duração: 8 horas 

Investimento:  

• R$ 1.500,00 a vista 

• R$ 1.800,00 (pode ser dividido em até 3x sem juros no cartão. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/


 
 

SCRN 702/703 – Bloco G – Lojas 46/47 – CEP 70.720-670 – Brasília-DF – Brasil | Tel: +55 61 3202.8270 
www.espacomultiplicidade.com.br | Facebook: espacomultiplicidade | Twitter: @_multiplicidade 

49 
 

 

Comprãs Governãmentãis – O que vc 
precisã sãber pãrã pãrticipãr de umã 
licitãçã o? 

Apresentação do Curso 

Apresentar noções de processos licitatórios, tipos e uma visão geral de como uma empresa 

pode e deve participar de licitações (ênfase em pregão). 

Público Alvo 

Aos profissionais de empresas privadas e pessoas físicas que participam (ou tenham como 

objetivo participar) de Licitações e Contratações junto à Administração Pública. 

Instrutor 

 

 

Cristiane Pereira - Formação em Administração de Empresas pelo 

CEUB/DF, pós-graduação em Gestão de Tecnologia da 

Informação pela UNB e certificação de auditora líder em BS 7799 

pelo BSI – British Standards Institution, vinte anos de experiência 

profissional atuando nas áreas comercial governo, administrativas, 

informática, organização, sistemas e métodos e segurança da 

informação. Participando, elaborando e liderando projetos e 

equipes para implantação de ambientes informatizados, qualidade 

total, elaboração de metodologias de gestão de projetos, 

racionalização de processos e consultoria em gestão de segurança 

da informação em empresas públicas e privadas, além de ser 

professora universitária, realizar treinamentos, palestras e escrever 

artigos para revistas e sites especializados. É consultora do Sebrae 

na área de Políticas Públicas. Especialista em licitações. 

 

Conteúdo Programático: 

• Legislação 

• Tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas 

• Competitividade e Oportunidades 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/


 
 

SCRN 702/703 – Bloco G – Lojas 46/47 – CEP 70.720-670 – Brasília-DF – Brasil | Tel: +55 61 3202.8270 
www.espacomultiplicidade.com.br | Facebook: espacomultiplicidade | Twitter: @_multiplicidade 

50 
 

• Como participar – Documentações necessárias 

• Como se preparar 

• Ganhei e agora? Como prestar contas? 

• Simulação da prática (4 horas) 

Datas previstas e horários: 

• Datas: a definir 

• Horário:  

• Duração do curso: 08 horas 

Investimento: 

• R$ 500,00 (quinhentos Reais) a vista 

• R$ 800,00 (oitocentos Reais) e pode ser dividido em 3x sem juros 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Engãjãndo seus Clientes por meio de 
Experie nciãs Memorã veis 

Qual o objetivo do curso?   

Orientar empresários que desejam aprimorar o relacionamento com seus clientes e querem 

um planejamento eficaz para esta tarefa.  

Ao final do curso você terá 

Uma visão mais aprofundada sobre seu cliente e habilidade para utilizar uma das 

ferramentas mais eficazes para a construção de experiências que encantem o seu público-

alvo: o Mapa da Jornada do Cliente. 

Por que esse conhecimento é importante: 

Porque a gestão da experiência do cliente é vista como o principal fator competitivo para 

os próximos anos. Entenda mais sobre a sua importância em meu artigo Foque na 

Experiência do Cliente. 

Público-alvo 

Todos os que identificam falhas em sua empresa, reconhecem a importância de seus 
clientes e desejam ferramentas eficazes que os ajudem a promover as melhorias esperadas. 

Instrutor:  

 

Trabalho como Consultor em Inovação e estou a frente 

do Fermento nos Negócios. Sou especialista em Gestão 

do Relacionamento com o Cliente e desenvolvo projetos 

em diferentes áreas, como marketing, engajamento no 

trabalho e gestão da experiência do cliente. Considero 

que inspirar outros empreendedores e ver os resultados 

de um trabalho bem realizado é sempre muito 

recompensador. 

Conteúdo: 

 Aula 1 – Imersão na Experiência do Cliente 

-  Conhecendo seu cliente (indo além das métricas e pesquisas de mercado) 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
http://www.fermentonosnegocios.com.br/foco-na-experiencia-cliente
http://www.fermentonosnegocios.com.br/foco-na-experiencia-cliente
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-  Definindo Personas 

-  O que é o Marketing de Experiência e por que ele traz melhores resultados 

-  Aprendendo com empresas “mestres” em experiência do cliente 

-  Revendo sua proposta de valor 

 Aula 2 – Construindo uma experiência memorável no seu negócio 

·  Mapeando a Jornada do seu Cliente 

·  Identificando os pontos de contato e Momentos da Verdade 

·  Como envolver sua equipe na melhoria dos processos focados no cliente 

·  Promovendo o aperfeiçoamento contínuo e a inovação no CRM 

 Metodologia 

 As aulas tem um formato de bate-papo, incluindo apresentações expositivas com vídeos e 

slides. Ferramentas e dinâmicas irão convidar os participantes a entenderem melhor a 

perspectiva de seus clientes e a construir um mapa da jornada do cliente de forma conjunta. 

Cada participante sairá do curso com um material didático e com conhecimentos valiosos 

para aprimorar a experiência do cliente em sua própria empresa, envolvendo seus sócios e 

colaboradores. 

Carga-horária 

16 horas aula + 2 horas de consultoria após o curso 

*Cada aula tem 8 horas de duração 

Estão inclusos no curso: 

Material didático + Certificado + Coffee-break + Consultoria de acompanhamento na 

empresa 

Custo 

 R$ 960,00 (ou R$ 790,00 para os que comprarem antecipadamente) 

 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
http://www.fermentonosnegocios.com.br/crm-fortalecendo-o-elo-com-seus-clientes
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Fidelidãde Inteligente e Lucrãtivã 

 Qual o objetivo do curso?   

Auxiliar empreendedores a construir um programa de fidelidade que surpreenda seus 

clientes e que gere maior lucro e inteligência de dados.  

Ao final do curso você terá conhecimentos essenciais para construir um programa de 

fidelidade que agregue valor a seus clientes e que aumente seu faturamento. 

 Por que esse conhecimento é importante: 

 Clientes fiéis compram mais e tem maior engajamento com sua marca. Além do mais, um 

programa bem elaborado pode gerar uma inteligência de informações muito valiosa para o 

seu negócio, como mostra nosso infográfico (inserir link). 

Público-alvo 

Todos os que desejam incentivar seus clientes a realizar novas compras e divulgar sua 
empresa a outros. Também é voltado para os que desejam premiar seus clientes mais fieis e 
conhecer melhor seus hábitos de consumo. 

Instrutor:  

 

Trabalho como Consultor em Inovação e estou a frente do 

Fermento nos Negócios. Sou especialista em Gestão do 

Relacionamento com o Cliente e desenvolvo projetos em 

diferentes áreas, como marketing, engajamento no trabalho 

e gestão da experiência do cliente. Considero que inspirar 

outros empreendedores e ver os resultados de um trabalho 

bem realizado é sempre muito recompensador. 

Conteúdo: 

 Aula 1 – Planejando um programa perspicaz 

- Ainda existem clientes fieis? 

- O que os melhores programas de fidelidade podem nos ensinar? 

- Uma pitada essencial psicologia do consumo 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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- Definindo os objetivos do programa 

 Aula 2 – Construindo um programa lucrativo 

· Definindo os aspectos essenciais (escolha do nome, benefícios/premiação, processos 
necessários, etc.) 

· Calculando os custos e o retorno esperado 

· Como trabalhar a base de dados dos clientes 

· Soluções tecnológicas a serviço do seu programa 

· Colocando o programa em ação 

Metodologia 

A aula terá um formato de bate-papo, com apresentação expositiva com exibição de vídeos 

e slides. Dinâmicas irão convidar os participantes a colocar a “mão na massa” e construir o 

próprio programa de fidelidade. Ao final do curso, cada aluno poderá apresentar o plano 

que elaborou e colher aprendizados a partir da opinião dos seus colegas e do instrutor. 

  

Carga-horária 

 8 horas-aula 

*Cada aula tem 4 horas de duração 

  

Estão inclusos no curso: 

 Material didático + Certificado + Coffee-break 

  

Custo 

 R$ 580 (ou R$ 390,00 para os que comprarem antecipadamente) 
  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Como ãvãliãr e monitorãr ã 
experie nciã do cliente 

 Qual o objetivo do curso?   

Permitir que os participantes construam um processo eficaz de avaliação e monitoramento 

da experiência de seus clientes.  

Ao final do curso você terá um método de avaliação e monitoramento aplicado à realidade 

do seu negócio, pois você mesmo irá construí-lo durante o curso. 

 Por que esse conhecimento é importante: 

Atualmente as empresas vivem uma situação delicada em que a insatisfação de um cliente 

pode trazer graves consequências. O amplo acesso à Internet aliado ao desejo de partilhar 

suas experiências permite que as opiniões dos clientes tenham um poder que há pouco 

tempo não existia. Consultas a aplicativos como Foursquare, TripAdvisor e outros são 

comuns na rotina das pessoas antes de realizar a compra.  

Tal cenário é catastrófico para empresas que não estão atentas ao seu pós-venda e ao 

monitoramento da satisfação dos clientes. Contudo, para as que se dedicam a este 

monitoramento, os resultados podem ser muito positivos, como mostram os seguintes 

dados obtidos por um estudo da FinanceOnline.com: 

·        80% dos consumidores pagam mais por um serviço que os atenda melhor 

·        70% dos consumidores voltam a fazer negócios com empresas que resolvem 
seus problemas 

·        70% da experiência de consumo está relacionada à forma como o cliente é 
tratado pela empresa 

Se uma resposta ágil e eficaz às reclamações se mostra de grande importância para empresa, 
é difícil mensurar quantas oportunidades de negócio foram perdidas por clientes que não 
registraram uma reclamação. Muitas vezes, o cliente simplesmente não compra mais 
daquela empresa e realiza um marketing boca-a-boca negativo, relatando a experiência ruim 
que teve com determinado produto ou serviço. 

Público-alvo 

Todos os desejam aprimorar a qualidade de seus serviços e ouvir melhor seus clientes. Mas 
especificamente, o curso é feito para os que acreditam que apenas um formulário padrão e 
uma caixinha de sugestões não são suficientes para a tarefa de melhorar a experiência do 
seu cliente. 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/excelencia-no-atendimento-comeca-no-planejamento-estrategico/84755/
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Instrutor:  

 

Trabalho como Consultor em Inovação e estou a frente do 

Fermento nos Negócios. Sou especialista em Gestão do 

Relacionamento com o Cliente e desenvolvo projetos em 

diferentes áreas, como marketing, engajamento no trabalho e 

gestão da experiência do cliente. Considero que inspirar 

outros empreendedores e ver os resultados de um trabalho 

bem realizado é sempre muito recompensador. 

Conteúdo: 

 Aula 1 – Iniciação e Aprofundamento 

- Entendendo a Experiência do Cliente 

- Métodos de monitoramento da satisfação do cliente 

- O que devo avaliar no meu negócio? 

- Soluções tecnológicas que podem ajudá-lo nesta tarefa 

  

Aula 2 – Pesquisa e Monitoramento 

- Fazendo as perguntas certas 

- Construindo minha pesquisa 

- Incentivando o cliente a participar 

- Analisando os dados coletados 

  

Aula 3 – Lidando com as reclamações 

- Cliente não tem sempre razão, mas merece uma resposta rápida e adequada. 

- Como dar o devido tratamento as reclamações? 

- Conhecendo e aplicando as melhores práticas 

- Envolvendo seus colaboradores na melhoria da experiência do cliente 

 

Metodologia 

A aula terá um formato de bate-papo, com apresentação expositiva com exibição de vídeos 

e slides. Dinâmicas irão convidar os participantes a colocar a “mão na massa” e praticar o 

conhecimento aprendido. 

  

Ao final do curso, os alunos terão conhecimentos e ferramentas que serão fundamentais 

para aplicar uma política de avaliação e monitoramento da experiência do cliente. 

Carga-horária 

 9 horas-aula 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Estão inclusos no curso: 

 Material didático + Certificado + Coffee-break 

  

Custo 

 R$ 700,00 (ou R$ 540,00 para os que comprarem antecipadamente) 
  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Vendã e ãtendimento pãrã o vãrejo: 
ãlcãnçãndo resultãdos em tempos de 
sociãl selling 

 Qual o objetivo do curso?   

Orientar empresários e vendedores sobre como atender melhor seus clientes e vender mais. 

Para isso é necessário estabelecer uma estratégia que se apoia em três pilares: conhecer 

realmente o cliente, avaliar a performance da equipe e aprimorar o pós-venda.  

Maior conhecimento sobre como aumentar suas vendas, material de apoio para colocar 

este conhecimento em prática e vendedores mais bem preparados para atender melhor seus 

clientes. 

 Por que esse conhecimento é importante: 

 Acredito que todos já tiveram a experiência de ir numa loja e lidar com um vendedor que 

sabia menos sobre o produto que o próprio cliente. De acordo com o SPC Brasil mostram 

que 90% dos clientes pesquisam na Internet antes de comprar algum produto. Vivemos, de 

fato, novos tempos, com clientes mais exigentes e com grande conhecimento sobre o que 

pretendem consumir. 

 Para que sua loja possa atender melhor a estes clientes, é preciso contar com uma equipe 

de vendas bem treinada e alinhada com a visão estratégica da sua marca.  

Público-alvo 

Empresários, gerentes, vendedores e todos os que lidam com vendas e atendimento no 
varejo e desejam melhorar seu desempenho. Recomendamos que pelo menos uma pessoa 
de cargo estratégico (dono do negócio, gerente, supervisor) e um vendedor por empresa 
participem do curso, visando melhores resultados. 

  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
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Instrutor:  

 

Trabalho como Consultor em Inovação e estou a frente do 

Fermento nos Negócios. Sou especialista em Gestão do 

Relacionamento com o Cliente e desenvolvo projetos em 

diferentes áreas, como marketing, engajamento no trabalho e 

gestão da experiência do cliente. Considero que inspirar 

outros empreendedores e ver os resultados de um trabalho 

bem realizado é sempre muito recompensador. 

Conteúdo: 

 Aula 1 – Reflexão sobre suas vendas 

- Conhecendo seu cliente de verdade 

- “Qual é o peixe que tu tá vendendo?” 

- Desvendando os diferentes tipos de compra 

  

Aula 2 – Vendas em tempos tecnológicos 

- Desvendando o social selling 

- Usando as redes sociais a favor das suas vendas 

- Atraindo o cliente para minha loja 

  

Aula 3 – Atendendo melhor seus clientes 

- Decretando morte ao “posso ajudar?” 

- O cliente sabe mais sobre o produto do que eu. E agora? 

- Aumentando o tíquete médio sem “empurroterapia” 

  

Aula 4 – Alto desempenho em vendas 

- Um pouco de psicologia do consumidor para vender mais 

- Como medir o desempenho das vendas 

- Engajando os vendedores 

- “Volte sempre”...opa, mas como voltar sem o pós-venda? 

  

Aula 5 – Aplicando o conhecimento 

- Aplicando o todo o conhecimento na sua loja amanhã mesmo 

- Captou todo o aprendizado? Hora da prova com os vendedores. 
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Metodologia 

A aula terá um formato de bate-papo, com apresentação expositiva com exibição de vídeos 

e slides. Dinâmicas irão convidar os participantes a colocar a “mão na massa” e praticar o 

conhecimento aprendido. 

  

Ao final do curso, os alunos sairão com um plano de melhoria para o atendimento na sua 

loja e os vendedores irão passar por uma prova para atestar seus conhecimentos e receber 

um certificado. 

 

Carga-horária 

 16 horas aula + 2 horas de consultoria após o curso 

  

Estão inclusos no curso: 

 Material didático + Certificado + Coffee-break 

  

Custo 

 R$ 1.250,00 (ou R$ 1.190,00 para os que comprarem antecipadamente) 
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CURSO DE DESENHO DE MODA 

Objetivo: 

Desenvolver habilidades para a construção do croqui de moda através da técnica das oito 

cabeças com o boneco articulado. Conhecimentos fundamentais sobre a estrutura corporal 

para a elaboração das próprias poses. Proporcionar ao aluno, meios e conceitos para a 

utilização do desenho como linguagem artística de suas idéias. Estudos e interpretações 

sobre luz, sombras, cores, formas, texturas e proporções. Conhecimento do processo 

criativo na elaboração de uma coleção. 

Público alvo 

Direcionado a alunos de faculdade de moda, adolescentes de 12 a 17 anos, profissionais do 

setor de confecções, artistas plásticos, aficionados ao desenho, e terapias ocupacionais. 

Técnicas e Recursos: 

• Aulas teóricas, práticas e dinâmicas comentadas e complementadas com livros, 

revistas e vídeos. 

Conteúdo Programático  

• 01.  Consciência corporal masculina. Desenho de bases de croqui masculino. 

• 02.  Consciência corporal feminina. Desenho de bases de croqui feminino. 

• 03.  Desconstrução de poses. Exercícios para novas poses de bases. 

• 04.  Conhecendo e desenhando o vestuário masculino. 

• 05.  Conhecendo e desenhando o vestuário feminino 

• 06.  Desenho de acessórios como bolsas e sapatos. 

• 07.  Desenho técnico de peças do vestuário. 

• 08.  Pesquisa e elaboração de painel de tendências. 

• 09.  Interpretação artística através do moulage. 

• 10.  Laboratório de criatividade. 

• 11.  Colorido I e II – Técnica circular e raiada e interpretação de estampas. 

• 12.  História do Vestuário: Conhecimento dos principais nomes, eventos e 

curiosidades marcantes de determinados períodos da História. 
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Instrutora 

 

 

• Jacqueline de Alcantara  
• Professora de Desenho e ilustração de moda. na 

Empresa Escolas de Desenho e Arquitetura 
• Consultora de estilo na empresa Tv Senac 
• Trabalhou como Figurinista na empresa TV 

Bandeirantes 
• Estudou Estilismo na instituição de 

ensino Institut Catalã De La Moda 

Investimento: 

• R$ 1.200,00 dividido em até 3 vezes (entrada e mais 2x de R$ 400,00) 

Material Necessário: 

• Papel sulfite A4 – 100 folhas. 

• Lápis 2H, HB, 2B, 4B ou 6B, apontador e borracha. 

• Pasta tipo portfólio com mínimo 40 sacos plásticos. 

• Caneta nanquim preta pontas 0.2 e 0.5. 

• Caderno de brochura grande sem nenhum desenho impresso. 

• Caixa de lápis de cor (mínimo de 12 cores). 

• Bloco de papel Cansom 140 g/m² branco. 

• DATAS PREVISTAS 

Início das aulas 20 de março de 2017. 

• 2 vezes na semana – 3hs  

• 48 horas de curso 
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TE CNICAS PARA DESENHO DE MODA 

Objetivo: 

Enriquecer os conhecimentos do aluno contribuindo para uma ampla formação da 

sensibilidade, da imaginação e da apreciação estética. 

Ampliar o processo de linguagem artística nas varias formas de expressões quanto à 

simetria, forma, composição, textura, volume, luz, sombra. Exercitar o aluno nas diferentes 

técnicas artísticas assegurando-o a necessidade de observação, desenvolvimento, manuseio, 

criação e apresentação do croqui ilustrativo de moda. 

Público alvo 

Direcionado a alunos de faculdade de moda, adolescentes de 12 a 17 anos, profissionais do 

setor de confecções, artistas plásticos, aficionados ao desenho, e terapias ocupacionais. 

Técnicas e Recursos: 

• Aulas teóricas, práticas e dinâmicas comentadas e complementadas com livros, 

revistas e vídeos. 

Conteúdo Programático  

• 01- Colorido de lápis de cor aquarelável sobre papel criativo 

• 02- Grafite – Lápis 2H, HB, 2B, 4B, 6B 

• 03- Colagem – manuseio com xérox para criação de estampas. 

• 04- Nanquim 

• 05- Marcadores 

• 06- Aquarela aguada – truques e efeitos  

• 07- Giz Pastel – várias técnicas para luz, sombra, volume. 
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Instrutora 

 

 

• Jacqueline de Alcantara  
• Professora de Desenho e ilustração de moda. na 

Empresa Escolas de Desenho e Arquitetura 
• Consultora de estilo na empresa Tv Senac 
• Trabalhou como Figurinista na empresa TV 

Bandeirantes 
• Estudou Estilismo na instituição de 

ensino Institut Catalã De La Moda 

Investimento: 

• R$ 1.100,00 Entrada de R$ 368,00 mais 2x de R$ 366,00 

 

Datas previstas 

Início das aulas 20 de março de 2017. 

• 2x na semana – 4hs  

• 44 horas de curso 
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Disposições Gerais: 

• Impostos Inclusos na proposta comercial 

• Os cursos serão agendados de acordo com a disponibilidade do consultor ou podemos 

fazer alteração do instrutor com alguém compatível em conhecimento. 

• Esta proposta comercial tem validade de 07 (sete) dias. 

• Caso precise de atestados de capacidade técnica, basta solicitar que enviamos. Temos para 

praticamente todos os cursos. 

• Procure nossa Equipe de Atendimento e agende uma visita para buscarmos as melhores 

soluções para acelerar o seu negócio ou carreira.  

Dados cadastrais: 

Razão Social Espaço Multiplicidade Escritório Colaborativo Ltda 

Nome Fantasia Espaço Multiplicidade de Coworking e Empreendedorismo 

CNPJ 14.455.553/0001-43 

Inscrição  075 889 19001-32 

Endereço SCRN 702/3 Bl. G Lojas 46/47, Cep.: 70720-670, Brasília-DF 

Telefone 61-3202 8270 ou 9215 8102 

e-mail cristiane@espacomultiplicidade.com.br ou 

atendimento@espaçomultiplicidade.com.br  

Dados Bancários Banco Itaú (304), Ag.: 0198, Conta: 52333-4 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Cordialmente, 

 

 

Cristiane Pereira 

Equipe de Atendimento 

  
  

http://www.espacomultiplicidade.com.br/
mailto:cristiane@espacomultiplicidade.com.br
mailto:atendimento@espaçomultiplicidade.com.br


 
 

SCRN 702/703 – Bloco G – Lojas 46/47 – CEP 70.720-670 – Brasília-DF – Brasil | Tel: +55 61 3202.8270 
www.espacomultiplicidade.com.br | Facebook: espacomultiplicidade | Twitter: @_multiplicidade 

66 
 

SICAF – Espaço Multiplicidade Escritório Colaborativo 

 
 

 

http://www.espacomultiplicidade.com.br/

