TREINAMENTO IN COMPANY

Todas as nossas atividades podem ser ministradas no formato "In Company".

Vantagens:
 Conteúdo desenvolvido de acordo com a necessidade especifica de
cada organização. A capacitação “in company” da CEAS-BRASIL é um
serviço que visa o desenvolvimento técnico e comportamental, através
de cursos que podem ser realizados dentro da própria empresa. Os
programas apresentam uma forma bastante objetiva de atualizar e
aperfeiçoar os conhecimentos dos colaboradores com foco no cotidiano
organizacional.
 Melhor custo benefício.
 Foco e aproveitamento da sua equipe.
 Comodidade e Capacitação através de simulações situacionais do
contexto da sua própria empresa.

Os programas podem ser ministrados a medida das necessidades de sua
empresa:
 Personalizados e adequados as suas necessidades, com carga horária
variando de 4 a 20 horas.
 O programa é ministrado de acordo com o perfil do grupo, a fim de ser
efetivamente mais bem aproveitado.
 Será fornecido para cada participante, o material didático necessário
para o desenvolvimento do curso e Certificado de participação.

Os cursos “in company” da CEAS-BRASIL são estruturados para atender às
necessidades especificas de determinado grupo de profissionais de sua
empresa.
A grande vantagem de cursos nesse formato é a possibilidade de escolha dos
temas a serem abordados com discussão do programa da metodologia de
abordagem e da carga horária.
Entre os temas que podem ser ministrados na forma “in company”, destacamse:
 Prevenção e Controle de Perdas
 Gestão de Riscos (ISO 31000, ISO 31010)
 Metodologias de Análise de Riscos
 Administração de Segurança
 Marketing em Segurança
 Gestão de Recursos Humanos
 Gestão de Conflitos e de Situações de Emergência
 Balanced Scorecard e a Gestão por Indicadores
 Planejamento do Sistema Preventivo de Segurança
 Planejamento do Sistema Contingencial de Segurança
 Planejamento do Plano de Segurança
 Gestão de Segurança na Cadeia Logística (ISO 28000)
 Inteligência e Contrainteligência Empresarial
 Gestão de Risco de Fraude e Compliance
 Formação de Instrutores (Treinando o Treinador)

Os cursos CEAS-BRASIL poderão ser realizados em regime de turmas
exclusivas, com as principais vantagens:
 Substancial redução de custos
 Possibilidade de adequação do conteúdo programático, ajustando-o aos
interesses de sua organização.
 Realização em qualquer localidade do país

Conheça algumas das instituições clientes:
- Grupo FT Segurança Forte (Joinville/SC)
- Máxima Segurança (Belém/PA)
- CENTERFORT Segurança e Proteção Ltda (Araçatuba/SP)
- EBF – Escola de Formação de Vigilantes
- Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado da Bahia
- Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Pernambuco
- SEV- Centro de Formação de Vigilantes
- Grupo Predial (GPS)
- Máxima Segurança (Para)
- Grupo MAP
- Grupo Guardiões (Pernambuco)
- Max Forte Segurança
- Prosegur
- MJR
- Grupo Bitarron (Porto Seguro)

Para solicitar proposta de curso fechado, escolha o programa de seu interesse.
Além dos treinamentos oferecidos, você poderá solicitar cursos sobre outros
temas nas áreas de nossa especialização.

Mais informações: contato@ceasbrasil.com.br
Tel.: (12) 3522-0126

