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Desenvolvimento de programas e ações de aprendizagem

Vínculo com o Plano Estratégico

Equipe dedicada na produção e execução 

Plataforma com 07 Escolas:
• Escola Essencial
• Escola Comercial
• Escola de Logística
• Escola Industrial
• Escola Integradora
• Escola do Café
• Escola de Liderança “Pulsar”

• Aplicação de metodologia de 
experiência na aprendizagem

• Mais de 200 facilitadores internos 
de aprendizagem



Práticas em 70:20:10
Alguns cases

• Programa Novos Líderes

• Rotina Comercial – Promotores e Vendedores

• Formação de Facilitadores de Aprendizagem

• Conceitos Fundamentais do Café



Programa Novos Líderes

Objetivo: proporcionar a capacitação inicial em gestão e em liderança a profissionais recém 

promovidos à função de supervisão.

Etapas:

• Vivência prática na atividade de supervisão;

• Participação e realização de cursos presenciais e online;

• Desenvolvimento de case prático e apresentação (socialização do conhecimento)

• Sessões de coaching;

• Feedbacks e construção de PDI – Plano de Desenvolvimento Individual.



Rotina Comercial – Promotores e Vendedores

Objetivo: proporcionar a experiência das melhores práticas no trabalho de negociação e 

promoção de vendas.

Etapas:

• Participação de curso presencial sobre as melhores práticas.

• Vivência no PDV: negociação, aplicação e registro da realização das melhores práticas

• Apresentação de fotos das realizações no PDV (socialização)



Formação de Facilitadores de 
Aprendizagem
Objetivo: proporcionar a experiência do preparo didático em realização de ações presenciais de 

aprendizagem.

Etapas:

• Processo Seletivo;

• Produção de conteúdo de vivência e apresentação (socialização);

• Sessões de coaching (tira-dúvidas);

• Cursos online e presenciais

• Feedback de especialistas;

• Construção de PDI do facilitador



Conceitos Fundamentais do Café

• Conceitos Fundamentais do Café

Objetivo: proporcionar a experiência fundamental para provar e identificar elementos sensoriais 

do café

Etapas:

• Conceitual histórico e processos da cafeicultura

• Vivência com a bebida do café e seus aspectos sensoriais básicos

• Testes e experiência sensorial com foco em identificar categorias de bebidas do café
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