PRO
OPÓSITO DES
STE CURSO:: O propósito deste curso é dar-lhe o co
onhecimento dos problema
as que occorrrem no
das pessoas que nela trab
ambiente de traba
alho e como eles
e
afetam o bem-estar da
a empresa e d
balham, inclussive a
socie
edade. Isso va
ai incrementa
ar sua habilida
ade para aplic
car o que est uda na vida p
pessoal e no ttrabalho. Serrão
menccionados caso
os ilustrativos
s.
A QU
UEM SE DES
STINA: Empre
eendedores, empresários
e
e sócios de p
pequenas e m
médias empresas, executivvos,
funcionários de qu
ualquer nível.
INST
TRUTOR:
J. Clo
ovis Lemes - Sócio, Cande
ex do Brasil Ltda
L
(atual); Representante
R
e Honorário, E
Estados do C
Colorado & Uttah;
Reprresentante de
e San Antonio
o (Texas) Free
e Trade Allian
nce, Especial ista em Dese
envolvimento de Negócios,, U.S.
Depa
artment of Co
ommerce (199
97-2000); Con
nsultor de Negócios Intern acionais, Con
nsultor em Co
omércio Intern
nacional,
Cand
dex Trading, Toronto,
T
Cana
adá (1996-19
997); Oficial Senior
S
de Dessenvolvimento
o de Comércio, Canadian Trade
Commission (1982
2-1987). Form
mado em Ciências pela Un
niversidade M
Mackenzie e ccom cursos no
os EUA e Can
nadá.
CON
NTEÚDO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As bases da ética nos negócios e na vida
As diferen
nças entre tra
abalhar e brinc
car: como torrnar o trabalho
o mais como uma brincad
deira próspera
As partes do seu traba
alho e equipe que você pre
ecisa controllar e como fa
azê-lo gradualmente
As partes do seu traba
alho e equipe que você não
o deve tentarr controlar e p
porquê
Oito coisa
as que você desenvolve
d
em
m si mesmo para
p
garantirr o sucesso
Por que evitar
e
o trabalh
ho dificil torna
a seu trabalho
o muito mais
s difícil
a deve realiza
O que voc
cê pode fazerr quando se sentir exaus
sto, mas ainda
ar o trabalho
Como um
m empregado exemplar pod
de se tornar um
u “emprega
ado perigoso
o” (o mesmo pode ser dito
o de um
“sócio pe
erigoso”)
Como seu
u trabalho pode arruinar seu
s casamento e o que fazzer sobre isso
o
Como gan
nhar mais tem
mpo para o la
azer

DUR
RAÇÃO DO CURSO:
C
4 horras..
MAT
TERIAIS: O livro “Os Problemas do Tra
abalho”, inclus
so no curso.
COM
MO ESTUDAR
R ESTE CUR
RSO: O Curso
o é ministrado
o para pequen
nos grupos, usando o livro e uma Lista de
Verificação. Isso permite
p
acom
mpanhar o entendimento de
e cada um do
os alunos de fforma individu
ual. Durante e
este curso, o
o estará send
do supervision
nado por um SUPERVISO
S
R. Um Superrvisor não é u
um instrutor (m
mestre). Ele n
não diz as
aluno
respo
ostas aos esttudantes, mas
s apenas mos
stra ao estuda
ante aonde e ncontrar as re
espostas.
ODUTO FINAL
L VALIOSO: Uma pessoa que conhece
e os problema
as do Trabalh
ho, e que é ca
apaz de aplica
ar isso para
PRO
melhorar seu amb
biente de trab
balho e trazer sanidade e prosperidade
p
a ele.

INFO
ORMAÇÕES:
Tel.: (55‐11) 3825
5‐9634
Celullar: (55‐11) 9206‐2402
9
E‐maail: clovis.leme
es@candex.u
us
Website: www.caandex.us/abcwise/index.html

