


Aprenda com especialistas e movimente sua carreira
com cursos 100% online com certificado Pecege. Conheça nossos cursos



AGRONEGÓCIO



Gestão agronômica:
curso completo
Carga horária: 84h Investimento: R$

,004.320

Programa que visa promover a disseminação do
conhecimento e informação, fomentando a formação,
atualização e sucessão de profissionais nos diversos
segmentos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar.
Acesso aos 12 módulos, com desconto.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

ACADEMIA CORPORATIVA DA CANA

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-agronomica-curso-completo-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-agronomica-curso-completo-academia-da-cana/


Automatizando
a adubação:
Carga horária: 5h30 Investimento: R$

,9089

Tenha maior controle e precisão na aplicação de
insumos para a obtenção de retornos econômicos
em um cenário que apresenta a necessidade de 
incrementos produtivos, eficiência técnica e preços
significativos para a obtenção de adubos.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Crie sua própria planilha e agilize sua rotina

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/automatizando-a-adubacao-crie-sua-propria-planilha-e-agilize-sua-rotina/
https://plataformasolution.com.br/cursos/automatizando-a-adubacao-crie-sua-propria-planilha-e-agilize-sua-rotina/


Derivativos
agropecuários
Carga horária: 10h Investimento: R$

,9089

Entenda a diferença entre os derivativos
agropecuários e sabia como eles podem 
ser usados para fazer hedges ou especular 
no mercado, a partir de uma abordagem 
sobre gerenciamento de riscos.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Operações de hedge e especulação

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/derivativos-agropecuarios-operacoes-de-hedge-e-especulacao/
https://plataformasolution.com.br/cursos/derivativos-agropecuarios-operacoes-de-hedge-e-especulacao/


Fisiologia
da cana
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Saiba mais sobre fenologia, fisiologia,
Implantação do canavial e nutrição da
cana-de-açúcar, manejos  realizados nos
momentos certos de forma eficiente 
e escolha de áreas adequadas.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/fisiologia-da-cana-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/fisiologia-da-cana-academia-da-cana/


Gestão de estoque:
como gerenciar
sua fazenda
Carga horária: 01h Investimento: R$

,9069

Evite a falta de insumos quando eles forem
necessários e a perda financeira com matéria
prima sobrando. Conheça a ferramenta Kanban
personalizada para o setor agro, para uma gestão
de estoque feita de forma simples e ágil.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-de-estoque-como-gerenciar-na-sua-fazenda/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-de-estoque-como-gerenciar-na-sua-fazenda/


Gestão do tempo
no agronegócio
Carga horária: 1h40 Investimento: R$

,9069

Aprenda a organizar seu tempo e o dia a dia
de gestores e funcionários de sua fazenda, de
forma a priorizar aquilo que realmente importa 
para os resultados do seu negócio.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-do-tempo-no-agronegocio/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-do-tempo-no-agronegocio/


Gestão econômica
da cana-de-açúcar 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Conheça o cenário atual do setor sucroenergético,
seus impactos positivos, negativos e preocupantes,
os custos finais da matéria-prima e estratégias da
melhor gestão da matéria-prima cana-de-açúcar, 
conforme custo, origens e modelos de relações.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-economica-da-cana-de-acucar-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-economica-da-cana-de-acucar-academia-da-cana/


Manejo de plantas
daninhas 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Entenda os princípios biológicos com três professores
de destaque no campo de manejo de plantas daninhas
e tecnologias atuais de aplicação de herbicidas.
Acompanhe uma construtiva argumentação desses 
profissionais sobre os temas nos quais são especialistas.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/manejo-de-plantas-daninhas-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/manejo-de-plantas-daninhas-academia-da-cana/


Manejo de pragas 
Carga horária: 09h Investimento: R$

,00450

Descubra como funcionam os manejos
Integrados das principais pragas da cultura
da cana-de-açúcar, destacando-se as cinco
mais importantes. Também  será abordado
especificamente o manejo integrado
de nematoides.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/manejo-de-pragas-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/manejo-de-pragas-academia-da-cana/


Manejo de solos 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Aprenda com profundidade sobre
as adequações atuais do manejo de solos,
ambientes de produção e adequações para
sistemas sustentáveis da cana-de-açúcar.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/manejo-de-solos-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/manejo-de-solos-academia-da-cana/


Novas tecnologias
agronômicas 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Conheça as novas tecnologias de entendimento
do ecossistema canavieiro, alternativas crescentes
do uso de bioestimulantes vegetais, biorreguladores,
e o conhecimento da microbiologia dos  solos.
Destaque para o uso de BI (Business Intelligente) nas 
operações agrícolas.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/novas-tecnologias-agronomicas-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/novas-tecnologias-agronomicas-academia-da-cana/


Nutrição mineral
de plantas
Carga horária: 09h Investimento: R$

,00450

Aprenda os princípios de macro e micronutrientes,
com destaque para novas tecnologias em nutrição
de plantas, tais como manejo químico do solo,
adubação foliar, uso de subprodutos da indústria
e adubação fluida e orgânica.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/nutricao-mineral-de-plantas-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/nutricao-mineral-de-plantas-academia-da-cana/


Pesquisa aplicada
a campo 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Aprenda sobre a situação atual da Pesquisa Canavieira
no Brasil, com destaque para as realizações e resultados
em nutrição, variedades, técnicas de plantio, propagação
vegetativa competitiva e manejo varietal com
conhecimento de causa.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/pesquisa-aplicada-a-campo-centro-de-cana-iac-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/pesquisa-aplicada-a-campo-centro-de-cana-iac-academia-da-cana/


Preparo e plantio 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Conheça todos os procedimentos de preparo
e plantio da cana-de-açúcar, com ênfase às
novas tendências de plantio, monitoramento
de falhas e utilização de conjuntos
mecanizados.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/preparo-e-plantio-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/preparo-e-plantio-academia-da-cana/


Regularização
ambiental
Carga horária: 05h Investimento: R$

,9069

Aprenda sobre os principais pontos do
Código Florestal, em especial o Programa
de Regularização Ambiental (PRA) e suas
vantagens ao agronegócio.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/regularizacao-ambiental/
https://plataformasolution.com.br/cursos/regularizacao-ambiental/


Sistemas de
colheita 
Carga horária: 06h Investimento: R$

,00450

Aprenda com o professor especialista
sobre a gestão de frotas mecanizadas
com controle, equilíbrio e monitoramento
constante.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/sistemas-de-colheita-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/sistemas-de-colheita-academia-da-cana/


Uso racional do
recurso água 
Carga horária: 07h Investimento: R$

,00450

Desbrave o cenário atual da irrigação
da cana-de-açúcar, suas práticas mais
adequadas, o uso racional do recurso
limitado “água” e a importância da
hidrometria.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/uso-racional-do-recurso-agua-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/uso-racional-do-recurso-agua-academia-da-cana/


Variedades
e doenças da
cana-de-açúcar 
Carga horária: 10h Investimento: R$

,00450

Capacite-se com sobre o uso de variedades adaptadas
aos diferentes ambientes de produção da cana-de-açúcar,
suas principais doenças, modelos de reprodução
vegetativa com qualidade e sanidade de mudas.

SAIBA MAIS

AGRONEGÓCIO

Este curso é parte da série "Academia Corporativa da Cana",
composta por 12 módulos. Descontos progressivos, fale conosco
e saiba mais

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/variedades-e-doencas-da-cana-de-acucar-academia-da-cana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/variedades-e-doencas-da-cana-de-acucar-academia-da-cana/


EDUCAÇÃO



Avaliação por
rubricas
Carga horária: 02h Investimento: R$

,9069

Conheça a rubrica, ferramenta de avaliação
que indica, em uma escala, as expectativas
específicas para a realização de uma determinada
tarefa – o que facilita o feedback do processo
e aumenta o engajamento dos estudantes
com as atividades.

SAIBA MAIS

EDUCAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/avaliacao-por-rubricas/
https://plataformasolution.com.br/cursos/avaliacao-por-rubricas/


Experiências de
aprendizagem:
design e gestão
Carga horária: 8h30 Investimento: R$

,9089

Aprenda as teorias contemporâneas sobre
desenhos de experiências de aprendizagem
em diversos ambientes e para diversos públicos,
e conheça projetos bem-sucedidos ao redor do
mundo.

SAIBA MAIS

EDUCAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/experiencias-de-aprendizagem-design-e-gestao/
https://plataformasolution.com.br/cursos/experiencias-de-aprendizagem-design-e-gestao/


Gestão Escolar: Foco
na aprendizagem
Carga horária: 16h Investimento: R$

,90119

Tenha acesso a uma metodologia que vai
te apoiar nas atividades responsáveis por elevar
os resultados de aprendizagem das escolas, além
da aplicação de uma matriz de referência para
autoavaliação das dimensões da gestão.

SAIBA MAIS

EDUCAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-escolar-foco-na-aprendizagem/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-escolar-foco-na-aprendizagem/


Introdução a
metodologias
ativas
Carga horária: 04h Investimento: R$

,9069

Entenda os conceitos relacionados às
metodologias ativas, e saiba como conceber
e aplicar atividades com essas abordagens
em sua sala de aula.

SAIBA MAIS

EDUCAÇÃO

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/introducao-a-gestao-escolar/
https://plataformasolution.com.br/cursos/introducao-a-gestao-escolar/


FINANÇAS



Crédito: avaliação
e análise de risco
Carga horária: 7h30 Investimento: R$

,9089

Aprenda os conceitos e técnicas da análise
e gestão de risco de crédito, e os aspectos que
vão te ajudar a desenvolver sua capacidade
analítica e decisória em negociações.

SAIBA MAIS

FINANÇAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/credito-avaliacao-e-analise-de-risco/
https://plataformasolution.com.br/cursos/credito-avaliacao-e-analise-de-risco/


Matemática
aplicada
a finanças
Carga horária: 8h Investimento: R$

,9089

Compreenda o raciocínio matemático
e habilite-se a desenvolver análises de
questões financeiras envolvendo juros
compostos, descontos, amortizações,
análises de investimentos,entre outros.

SAIBA MAIS

FINANÇAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/matematica-aplicada-a-financas/
https://plataformasolution.com.br/cursos/matematica-aplicada-a-financas/


GESTÃO DE PESSOAS



Comportamento
organizacional
Carga horária: 10h Investimento: R$

,90119

Adquira maior entendimento sobre
o comportamento humano e as relações
de trabalho, e descubra como eles
contribuem para a formação de
equipes de alta performance.

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/comportamento-organizacional/
https://plataformasolution.com.br/cursos/comportamento-organizacional/


Comunicação
não-violenta
Carga horária: 03h Investimento: R$

,8889

Conheça as bases da comunicação não-violenta
e aprenda técnicas para a comunicação assertiva,
objetiva, empática, com escuta ativa e que extrai
o melhor dos conflitos, prevenindo que eles se
transformem em confrontos.

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/comunicacao-nao-violenta/


Gestão de
carreira
Carga horária: 05h Investimento: R$

,9069

Ganhe novas lentes para observar a sua carreira
e gerenciá-la em direção aos seus objetivos. Aprenda
sobre formação da identidade profissional, fases
da carreira, transição, equilíbrio entre vida profissional
e pessoal, definição de objetivos, marca pessoal
e outras ferramentas. 

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-de-carreira/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-de-carreira/


Gestão e sucessão 
em empresas
familiares
Carga horária: 02h Investimento: R$

,9069

Aprenda os principais temas relacionados às
empresas familiares e descubra como melhorar
os resultados da sucessão em termos de família, 
gestão e sociedade.

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-e-sucessao-em-empresas-familiares/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-e-sucessao-em-empresas-familiares/


Liderança e
líder coach
Carga horária: 11h Investimento: R$

,90119

Saiba mais sobre a importância do papel
de um líder Na formação e no desenvolvimento
de uma equipe de alto desempenho e como
aprimorar as competências de líder coach.
Reflita sobre seus comportamentos e quais
Competências precisa desenvolver para
se tornar um líder efetivo.

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/lideranca-e-lider-coach/
https://plataformasolution.com.br/cursos/lideranca-e-lider-coach/


Mindfulness: saúde
e desempenho
profissional
Carga horária: 06h Investimento: R$

,9089

Desenvolva a capacidade de escuta ativa
e atitudes empáticas com a meditação
mindfulness, ferramenta importante para
criar um ambiente de trabalho com mais 
conexão. 

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/mindfulness-saude-e-desempenho-profissional/
https://plataformasolution.com.br/cursos/mindfulness-saude-e-desempenho-profissional/


Propósito
de vida
Carga horária: 8h30 Investimento: R$

,9089

Uma combinação de conceitos e exercícios
práticos para que se explore quem você é, o que
é importante para você e como pode colocar
projetos significativos em prática no dia a dia,
em um modelo de desenvolvimento em 5 etapas
autoconhecimento, empatia,  experimentação,
visão de futuro e planejamento e sustentação. 

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/proposito-de-vida/
https://plataformasolution.com.br/cursos/proposito-de-vida/


Recrutamento
e seleção
Carga horária: 02h Investimento: R$

,9069

Desenvolva-se enquanto profissional
de RH e adquira conhecimento especializado
e recursos que otimizam e qualificam
os processos seletivos.

SAIBA MAIS

GESTÃO DE PESSOAS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/recrutamento-e-selecao/
https://plataformasolution.com.br/cursos/recrutamento-e-selecao/


MARKETING



Atendimento
ao cliente
Carga horária: 02h Investimento: R$

,9069

Aprenda a olhar de forma empática para a jornada e para as
dores do cliente. Afinal, não bastam apenas competências técnicas
e conhecimento do produto. Diferencie seu atendimento, presencial
ou online, desenvolvendo suas habilidades relacionais, surpreenda
seu cliente e impacte diretamente seus resultados de vendas.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/atendimento-ao-cliente/
https://plataformasolution.com.br/cursos/atendimento-ao-cliente/


Autoridade
digital
Carga horária: 07h Investimento: R$

,9089

Melhore o seu marketing na web e se posicione
estrategicamente no seu mercado, com um conteúdo
que poderá ser aplicado imediatamente em seus negócios,
sejam eles físicos ou digitais. Construa sua reputação online!

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/autoridade-digital/
https://plataformasolution.com.br/cursos/autoridade-digital/


Branding e
posicionamento
competitivo
Carga horária: 04h Investimento: R$

,9069

Construa um posicionamento de marca que seja
valorizado não apenas por consumidores, mas
por todo o ecossistema ao redor de uma
empresa.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/branding-e-posicionamento-competitivo/
https://plataformasolution.com.br/cursos/branding-e-posicionamento-competitivo/


Branding
Estratégico
Carga horária: 04h Investimento: R$

,9069

Aprenda os detalhes da relação entre estratégia
empresarial e marca, o papel das marcas para as 
organizações e o valor da marca para as
empresas.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/branding-estrategico/
https://plataformasolution.com.br/cursos/branding-estrategico/


Branding
Identity
Carga horária: 04h Investimento: R$

,9069

Aprenda sobre identidade de marca, os principais
desafios da gestão de marcas e acompanhe o
desenvolvimento de um modelo contemporâneo,
que leva em consideração os aspectos relevantes
da marca nas organizações e sociedade.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/branding-identity/
https://plataformasolution.com.br/cursos/branding-identity/


Criatividade
Carga horária: 05h Investimento: R$

,9069

Estimule a sua criatividade para ter ideias
e respostas originais para desafios inesperados,
naturais em contextos em transformação como
o que vivemos.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/criatividade/
https://plataformasolution.com.br/cursos/criatividade/


Encante e fidelize
seu cliente
Carga horária: 03h Investimento: R$

,9069

Descubra como lidar e promover uma experiência
incrível para os diferentes tipos de clientes, como
desenvolver um atendimento de qualidade, suas
etapas e o processo de encantamento e
fidelização.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/encante-e-fidelize-seu-cliente/
https://plataformasolution.com.br/cursos/encante-e-fidelize-seu-cliente/


Gestão
Comercial
Carga horária: 05h Investimento: R$

,9069

Aprenda os conceitos para atuação profissional
em vendas e gestão comercial, e se aperfeiçoe
para atuar nestas áreas com excelência em 
performance e resultados.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-comercial/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-comercial/


LinkedIn
Carga horária: 5h40 Investimento: R$

,9089

Entenda como criar conteúdo de alto impacto
e engajador no LinkedIn Marketing, da estratégia
à mensuração de resultados, e comece a gerar 
oportunidades para a sua marca.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/linkedin/
https://plataformasolution.com.br/cursos/linkedin/


Marketing
Digital
Carga horária: 16h Investimento: R$

,90119

Aprenda a desenvolver planos de negócios no ambiente
digital, a aplicar as diversas ferramentas de marketing
digital e a extrair métricas de monitoramento de dados
e registros digitais.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/marketing-digital/
https://plataformasolution.com.br/cursos/marketing-digital/


Neuromarketing
Carga horária: 05h Investimento: R$

,9069

Aprenda sobre a união do marketing com a neurociência,
cujo resultado é considerado a chave para a compreensão
da lógica de consumo, que visa entender desejos, impulsos
e motivações das pessoas.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/neuromarketing/
https://plataformasolution.com.br/cursos/neuromarketing/


Pesquisa de
Marketing
Carga horária: 10h Investimento: R$

,9089

Conheça os principais conceitos e receba
dicas importantes para se obter informações
acionáveis por meio da pesquisa de marketing.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/pesquisa-de-marketing/
https://plataformasolution.com.br/cursos/pesquisa-de-marketing/


Storytelling e
suas aplicações
Carga horária: 07h Investimento: R$

,9089

Entenda o conceito de “storytelling” e seja capaz
de aplicar este conhecimento ao seu cotidiano
profissional, criando histórias e narrativas que
provoquem o envolvimento emocional necessário
para atrair a atenção do seu público.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/storytelling-e-suas-aplicacoes/
https://plataformasolution.com.br/cursos/storytelling-e-suas-aplicacoes/


Transformação
Digital
Carga horária: 5h40 Investimento: R$

,9089

Conheça profundamente o conceito de transformação
digital e como realizá-la em carreiras e negócios, e
tenha acesso a um planejamento que o fará sair do
treinamento com um plano para realizar a sua
transformação digital.

SAIBA MAIS

MARKETING

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/transformacao-digital/
https://plataformasolution.com.br/cursos/transformacao-digital/


NEGÓCIOS



Data
Visualization
Carga horária: 03h Investimento: R$

,9069

Conheça as três principais ferramentas de visualização de dados
do mercado (Qlik Sense, Tableau e Power BI). Elas são importantes
porque, nas organizações, as decisões estão sendo cada vez mais
baseadas em dados. A DataViz ensina a comunicação efetiva
Por meio de dados e o datastorytelling.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/data-visualization/
https://plataformasolution.com.br/cursos/data-visualization/


Design Thinking:
a inovação com
essência humana
Carga horária: 4h50 Investimento: R$

,9069

Entenda – por meio de uma abordagem simples e
prática – a aplicação da metodologia Design Thinking,
ferramenta capaz de transformar problemas complexos
em soluções reais e aplicáveis no cotidiano de pessoas
e empresas.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/design-thinking-a-inovacao-com-essencia-humana/
https://plataformasolution.com.br/cursos/design-thinking-a-inovacao-com-essencia-humana/


Excel
Carga horária: 11h Investimento: R$

,90119

Otimize seu tempo ao aprender a realizar
as operações da ferramenta Excel de forma
eficiente e adequada, manipulando planilhas
e resolvendo problemas do dia a dia.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/excel/
https://plataformasolution.com.br/cursos/excel/


Excel para análise
de dados
Carga horária: 12h45 Investimento: R$

,90119

Aprenda conceitos fundamentais de estatística relacionando-os
às suas aplicações práticas no Excel e visando à análise de
dados, processo fundamental para a tomada de decisões no
dia a dia das empresas.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/excel-para-analise-de-dados/
https://plataformasolution.com.br/cursos/excel-para-analise-de-dados/


Inteligência de
Mercado
Carga horária: 07h Investimento: R$

,9089

Entenda a complexidade do processo decisório e seja
instrumentalizado com técnicas analíticas eficazes.
Aprenda também a conhecer melhor seus clientes e
a se preparar para os movimentos dos competidores.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/inteligencia-de-mercado/
https://plataformasolution.com.br/cursos/inteligencia-de-mercado/


Lei Geral de Proteção
de Dados
Carga horária: 07h Investimento: R$

,9089

Aprenda os conceitos relacionados à LGPD, abordados
aqui com uma visão business para o assunto, em um
curso que ensina, passo a passo, o que é preciso para
que sua empresa esteja aderente à lei.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://plataformasolution.com.br/cursos/lei-geral-de-protecao-de-dados/


Pensamento
Estratégico
Carga horária: 6h40 Investimento: R$

,9089

Entenda os conceitos do pensamento estratégico e desenvolva
essa habilidade por meio de recomendações práticas. Também,
esteja apto a compreender riscos, identificar oportunidades,
solucionar problemas e comunicar-se com clareza e persuasão.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/pensamento-estrategico/
https://plataformasolution.com.br/cursos/pensamento-estrategico/


Python para
gestores
Carga horária: 07h Investimento: R$

,9089

Conheça os comandos da linguagem de programação
Python – como Tuplas, range, FOR, SE, WHILE –, que
se baseia em conhecimento teórico e prático para
solucionar problemas computacionais.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/python-para-gestores/
https://plataformasolution.com.br/cursos/python-para-gestores/


Responsabilidade
Socioambiental
das empresas
Carga horária: 03h Investimento: R$

,9348

Conheça os principais conceitos relacionados à responsabilidade
socioambiental das empresas, e como o comportamento do
consumidor incide nessa área. Aprenda sobre o terceiro setor,
os principais índices de sustentabilidade e certificações e sobre
os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/responsabilidade-socioambiental-das-empresas/
https://plataformasolution.com.br/cursos/responsabilidade-socioambiental-das-empresas/


Validation Rocket:
modelando negócios
vencedores
Carga horária: 2h40 Investimento: R$

,9069

Aprenda a construir seu modelo de negócios utilizando o
Foguete (Modelo Rocket) e tire suas ideias da cabeça,
organizando-as no papel de forma rápida e efetiva,
fazendo com que elas tenham potencial para decolar.

SAIBA MAIS

NEGÓCIOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/validation-rocket-modelando-negocios-vencedores/
https://plataformasolution.com.br/cursos/validation-rocket-modelando-negocios-vencedores/


GESTÃO DE PROJETOS



Gestão de riscos
em projetos
Carga horária: 07h Investimento: R$

,9089

Aprenda sobre gestão de riscos e esteja preparado
para evitar desastres empresariais ao aprimorar
seus conhecimentos sobre essa área tão relevante
no âmbito da administração dos negócios de uma
empresa.

SAIBA MAIS

PROJETOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-de-riscos-em-projetos/
https://plataformasolution.com.br/cursos/gestao-de-riscos-em-projetos/


MS Project
Carga horária: 08h Investimento: R$

,9089

Conheça as principais funcionalidades
do Microsoft Project 2016 por meio de uma
metodologia “hands on” e aprenda a aplicar
a maioria dos recursos da ferramenta no
planejamento, controle e gerenciamento
de cronogramas e projetos.

SAIBA MAIS

PROJETOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/ms-project/
https://plataformasolution.com.br/cursos/ms-project/


Preparatório para
exame CAPM
Carga horária: 09h Investimento: R$

,9089

Prepare-se para a obter e certificação CAPM
(Certified Associated Project Management
do PMI – Project Management Institute) com
este curso de introdução.

SAIBA MAIS

PROJETOS

VOLTAR AO ÍNDICE

https://plataformasolution.com.br/cursos/preparatorio-para-exame-capm/
https://plataformasolution.com.br/cursos/preparatorio-para-exame-capm/


(19) 97145-7620

atendimentosolution@pecege.com

www.plataformasolution.com

Contatos

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519971457620
mailto:plataformasolution@pecege.com
https://plataformasolution.com.br/
https://www.instagram.com/plataformasolution/
https://www.facebook.com/plataformasolution
https://www.youtube.com/plataformasolution
https://www.linkedin.com/school/plataformasolution/mycompany/?viewAsMember=true
https://open.spotify.com/show/5xyvedE0WwllVEPgmmNNFX?si=pwimKbM9SAGXXzrZkeLbaA&dl_branch=1&nd=1
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