
GESTÃO DO FUTURO: COMPREENDENDO A 
COMPLEXIDADE DO MUNDO DO TRABALHO 

PARA ENCARAR OS DESAFIOS DO AMBIENTE 
ORGANIZACIONAL | ONLINE

acompanha aí



GESTÃO DO FUTURO | ONLINE

Data
11, 18 e 25 de março de 2023 (3 sábados), 9h às 16h

Local
Curso Online

Carga horária
18 horas

Investimento
R$ 480,00

Objetivos

O objetivo primário do curso é apresentar aos alunos os desafios do mundo
contemporâneo que pressionam as transformações e os rumos dos negócios. Todo este
panorama (estruturado em três blocos temáticos) serve como insumo para a tomada de
decisão, a estruturação e implementação de políticas e diretrizes mais aderentes às
expectativas da força de trabalho e da sociedade.

Público Alvo

Gestores das áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, planejamento estratégico,
change management e similares, cultura organizacional e alta administração, que
tenham ao menos 3 anos de experiência em cargos de liderança.



Professores

Nataly Simon
Formada em comunicação pela ESPM-SP (2007), com especialização em Gestão da 
Comunicação: Educação, Política e Cultura pela ECA-USP (2010) e também em Comunicación, 
Cultura y Ciudadanía Digitales pela URJC-Medialab Prado (Madrid, 2013). Gestora do projeto 
Clima, iniciativa que nasceu dentro da escola Perestroika e hoje segue independente, reunindo
conteúdos e encontros para desenvolver um olhar crítico para a realidade através de uma 
abordagem acessível. Hoje reúne em sua comunidade online um público diverso, reunindo 
10 mil pessoas em sua newsletter mensal, cerca de 37 mil pessoas no Instagram e 1000 
participantes na comunidade online do Clima, falando sobre saúde mental, mundo do trabalho,
comportamento,política, dentre outros temas.

Thatiana Cappellano
Formada em Relações Públicas, com mais de 20 anos de carreira em empresas e agências de
comunicação, livros e artigos publicados e intensa atividade acadêmica, Thatiana Cappellano é
sócia-fundadora da 4CO | Cappellano & Carramenha Comunicação e Cultura Organizacional.
Bacharel em Relações Públicas pela FAAP com especializações em Comunicação Corporativa 
pela FGV-PEC e em Semiótica Psicanalítica pela PUC-SP e mestre em Ciências Sociais pela 
PUC-SP.

Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de 
matriculados), a Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo 
profissional de mesma qualificação.



Programa de Aula

Aula 1 : Perspectiva Histórica-Cultural - 6 horas

• Contexto contemporâneo e o papel das organizações
• O mundo corporativo hoje e os temas que pressionam as organizações: modelo 

econômico de especulação de capital, evolução tecnologia e inovação, ESG, Compliance, 
atração e etenção de talentos.

• Sintoma máximo: Burnout e Grande Resignação

Aula 2 : Eixo Social - Tecnologia e relações de trabalho - 3 horas

• Precarização
• Quem tem medo da automatização
• Plataformização
• CEO de mim mesmo

AULA 3 : Eixo Individual - Trabalho e Identidade - 3 horas

• Mudanças nas relações de trabalho (da sobrevivência ao propósito)
• Autoexploração e Cansaço
• Trabalhismo
• Ideologia do trabalho

Aula 4 : Eixo Corporativo - Gestão de Pessoas - 3 horas

• Fim de semana de 3 dias
• Vida pós pandêmica
• Trabalho remoto
• Limites vida pessoal x profissional
• ESG: Assédio, Diversidade e Grupos Minorizados
• Cultura Organizacional e Jornada do Colaborador

Aula 5 : Flutuações Futuras: Quais os novos valores do mundo corporativo? - 3 horas
• Autonomia, flexibilidade e trabalho justo



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Parcela única e 5 dias corridos para vencimento. 
PIX – À vista. 
Cartão de Crédito - À vista ou Parcelado (em até 3x, com parcelas de valor mínimo em R$ 200,00). 
Pessoa jurídica
No caso de pagamento via Pessoa Jurídica, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro, inserindo 
os dados da empresa, para que a nota fiscal seja emitida via PJ, dentro do prazo legal, ou seja, respeitando o fato 
o gerador, (efetiva prestação de serviços). Boleto – Parcela única e 5 dias corridos para vencimento. PIX – À 
vista. Cartão de Crédito Corporativo - À vista ou Parcelado (em até 3x, com parcelas mínimas de R$ 200,00)

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto, (apenas inscrições via Pessoa Física).

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis antes do 
início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso de 100% do 
valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das aulas, ou não 
receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de antecedência da data 
prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por exemplo hospedagem, 
passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha utilizado o serviço: 
ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: não haverá 
ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em conta bancária 
do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para estorno na 
fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.

Av. Paulista, 900 - São Paulo - SP
(11) 3170-7995  eventos@fcl.com.br  casperlibero.edu.br

mailto:eventos%40fcl.com.br?subject=
http://casperlibero.edu.br

