1ª TURMA
CURSO - CERTIFICADO PROFISSIONAL EM INTELIGÊNCIA
ESTRATÉGICA EMPRESARIAL– CPIEE
CURSO - CERTIFICADO PROFESIONAL EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
EMPRESARIAL – CPIEE
Curso Online

Influência da Inteligência Competitiva nas empresas
“Possivelmente alguns deles terão um grande impacto e
outros somente seguem o caminho da investigação, mas
em qualquer caso todos eles contribuirão um novo
espectro à inovação”.
Objetivo
Desenvolver nos alunos a compreensão de conceitos, ferramentas e metodologias de
Inteligência Competitiva aplicadas nas Organizações. Qualificar os participantes para buscar,
identificar e qualificar bases de dados como forma de auxiliar na rápida tomada de decisões,
na busca por uma posição competitiva no mercado.
Um programa online, criado para facilitar as empresas, empreendedores e profissionais o
desenvolvimento de competências especializadas em inteligência estratégica, desde o enfoque
crucial que desempenha hoje a direção estratégica e a gestão do conhecimento e do capital
intelectual nas organizações inovadoras.
O curso tem uma duração total de 50 horas. Está idealizado para que possa realizar-se desde
qualquer lugar e ao ritmo que cada participante dita, graças a uma metodologia participativa
online.

O que aprenderá com este curso?
O objetivo principal deste programa formativo é facilitar as empresas, empreendedores e
profissionais a aquisição, conceptual e aplicada, de competências especializadas em
inteligência estratégica do enfoque que desempenha hoje a direção estratégica e a gestão do
conhecimento e do capital intelectual nas organizações inovadoras.
Público Alvo
Profissionais das áreas de marketing, negócios, tecnologia da informação, estratégia,
planejamento, gestão de projetos, entre outros, que atuam na área de inteligência ou que
possuem o interesse em desenvolver as habilidades necessárias para gestão da inteligência
competitiva nas organizações.
Programa/Ementa

S1- MÓDULO 1- FUNDAMENTOS DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA
- O que é a Atividade de Inteligência
- Fontes de dados e fake news
- Coleta de dados e Técnica de entrevista
- Engenharia social: Ações adversas pela Internet, telefone e redes sociais
- Exercícios
S2- MÓDULO 2 - METODOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DE INTELIGÊNCIA
- Produtos de Inteligência
- Metodologia para a produção da Inteligência
- Fundamentos da Análise de Risco
- Como estruturar uma área de Inteligência na empresa
- Exercícios
S3 - MÓDULO 3 - FERRAMENTAS DE APOIO À INTELIGÊNCIA
- Análise de Ambiente
- Análise SWOT
- Análise VRIO
- Análise de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa)
- Exercícios
S4 – PRÁTICA: PRODUÇÃO DE UMA ANÁLISE DE AMBIENTE

S5 – PRÁTICA: PRODUÇÃO DE UM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

Link de acesso à palestra do Professor Medeiros sobre o curso:
https://webinar.center/join/OML0849
Informações Gerais
Duração: 5 semanas
Modalidade: Online
Carga Horária: 50 horas
Valor: R$ 850,00
Docente: FRANCISCO JOSÉ FONSECA DE MEDEIROS
Coordenador: Daltro Feil

Forma de pagamento:
-Boleto, Depósito Bancário e cartão de crédito.
-Os pagamentos via Cartão de Crédito poderão ser pagos em até 6 vezes sem juros e são
processados pelo site PayPal. Para pagamento e saber mais sobre as certificações acessar o
link http://www.ceasbrasil.com.br/Certificações.php
Importante: O PayPal conta com um prazo de até 24 horas úteis para confirmar seu
pagamento por cartão de crédito.
Pagamento pelo boleto bancário, solicitar o boleto por e-mail.
Importante: O PayPal conta com um prazo de até 24 horas úteis para confirmar seu
Pagamento por cartão de crédito.
Agência para depósito ou transferência bancária:
Banco Santander – Agência 0307 – Conta Corrente: 13001985-9 em nome de CEAS-CURSOS
PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME – CNPJ: 04.413.313/0001-22

Docente: FRANCISCO JOSÉ FONSECA DE MEDEIROS

Mestrado em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais, Doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos
Militares pela Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército e Pós-Doutorado em Altos Estudos
de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Possui diversos
cursos de Analista de Inteligência, de Segurança de Estado e Competitiva.
Exerceu funções nas áreas de Inteligência, Planejamento Estratégico,
Operações e Pessoal. Foi Diretor da Associação Brasileira dos Analistas de
Inteligência Competitiva (ABRAIC).
Ministrou palestras e cursos no Brasil e em Angola. É autor de diversos
artigos e do livro “Os Segredos da Inteligência Competitiva”.
(fjfmed@yahoo.com.br)

