FORMAÇÃO 3NEURON

CAPACITAÇÃO DE EQUIPES:
CURSOS IN COMPANY

Contrate os cursos da 3Neuron e capacite a equipe
da sua empresa. Turmas fechadas.

CUSTOMIZADO PARA AS SUAS
NECESSIDADES
Programa de Cursos In Company
Para atender as necessidades de capacitação da sua empresa,
criamos um programa que customiza nossos treinamentos para
as suas necessidades.
Carga horária, conteúdo, local de treinamento, número de
participantes, estrutura de apoio, enfim, avaliamos sua
necessidade e customizamos nosso treinamento para que sua
equipe tire o melhor proveito.

CURSOS DISPONÍVEIS IN COMPANY

A seguir apresentamos a lista de cursos 3Neuron que podem ser adaptados
e ministrados para a sua empresa:

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
No curso de planejamento estratégico você aprenderá a
analisar o meio ambiente e identificar a posição
competitiva da empresa, compreender o pensamento e
alinhamento estratégico, realizar desdobramento
estratégico com BSC e OKR, revisar e elaborar a identidade
organizacional, monitorar com indicadores e metas e criar
planos de ação para operacionalização da estratégia.

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
A 3Neuron atua em projetos envolvendo gestão da estratégia,
de processos e inovação para órgãos e entidades da
administração pública. Por este motivo, desenvolveu
conhecimento e ajustou seus métodos para um melhor
resultado em iniciativas junto ao governo.
Neste curso, você compreenderá mais sobre a atuação para
o governo e conhecerá tópicos da legislação para um
melhor entendimento da administração pública.

INOVAÇÃO
No curso de planejamento estratégico você aprenderá a
analisar o meio ambiente e identificar a posição
competitiva da empresa, compreender o pensamento e
alinhamento estratégico, realizar desdobramento
estratégico com BSC e OKR, revisar e elaborar a identidade
organizacional, monitorar com indicadores e metas e criar
planos de ação para operacionalização da estratégia.

GESTÃO POR PROCESSOS
O curso tem o objetivo de prover aos participantes uma visão
geral quanto à Gestão por Processos através de práticas,
conceitos e premissas. Além disso, por meio de cases,
demonstrar os benefícios que esse modelo de gestão é capaz
de proporcionar.
A evolução dos modelos de gestão:
- A evolução da gestão nas organizações;
- Tendências e o porquê da adoção da Gestão por Processos;
- Características das empresas que adotam o modelo de
Gestão por Processos;
- Cases de empresas que adotaram a Gestão por Processos.
Outros cursos específicos de processos:
- Escritório de Processos;
- Estratégias de BPM;
- Gestão do dia-a-dia;
- Mapeamento e aperfeiçoamento.

ACESSE O FORMULÁRIO OU O CHAT DO SITE, ENCAMINHE
EMAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE:
CONTATO@3NEURON.COM - (48) 3028-8297
WWW.3NEURON.COM

