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A FIA dedica-se à geração de conhecimento aplicado e de novos conceitos para 
a excelência na administração empresarial e pública

É uma referência de ensino desde o curso de graduação em Administração e 
Negócios até os cursos de Educação Executiva e em EAD, bem como nos projetos 
de consultoria e pesquisa aplicada.

A FIA olha para o futuro com determinação, mirando a construção de uma 
sociedade mais evoluida, consciente e justa, entendendo que o mundo está em 
evolução, em grande mudança, gerando oportunidades e desafios que construirão 
uma sociedade coerente com os novos tempos.

“ A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É educação, pesquisa e 
consultoria, com projetos de relevância e impacto social positivo, colaborando 
com pessoas e organizações em todos os níveis. “

Seus maiores sonhos 
merecem a Escola de 
Negócios com mais de 40 
anos de experiência
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Convênios Internacionais com Instituições na Ásia, 
Europa, América do Norte e Sul

Conheça a FIA

Única Business School
brasileira a figurar no ranking

da América Latina.

Único curso de graduação em
administração a receber

as notas máximas.

A primeira escola brasileira a
ser finalista da maior competição

de MBA do mundo.

3 vezes eleita a melhor
escola de Negócios do

Brasil pela ÉPOCA

Mais de 8 mil consultorias 
realizadas em mais de

1 mil empresas

Mais de 40 anos de 
Experiência com Pesquisa

no Brasil e no mundo

+ de 100 mil
alunos formados

Acreditações nacionais
e internacionais

Prêmios e
Reconhecimentos
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Conheça
o curso
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SOBRE O CURSO  COMUNICAÇÃO GERENCIAL 

A grande velocidade nas comunicações que tem acontecido com a transformação 
digital, linguagem de máquina, Internet das coisas e o distanciamento social imposto pelas 
condições sanitárias dos últimos tempos, tem exigido mais atenção por parte dos líderes 
empresariais,  com relação ao aprimoramento das comunicações com o público interno 
e externo às organizações: aprimoramento em termos de assertividade, objetividade, 
clareza, linguagem motivadora, comunicação inclusiva e, não menos importante, a 
demonstração de empatia e os efetivos ganhos em saber ouvir. Como está previsto 
na ementa, este curso de curta duração tem expectativa de atender a essas evidentes 
demandas do mundo corporativo atual e avançar em futuros aperfeiçoamentos de 
ementas e ampliação de carga-horária, com o propósito de evidenciar o potencial de 
criação de valor, pelas organizações, com o aprimoramento das comunicações com seus 
principais stakeholders: Investidores, clientes, colaboradores, fornecedores, instituições 
financeiras e sociedade em geral.

OBJETIVO

Aperfeiçoar a comunicação dos profissionais, em posição de liderança, com o público 
interno e externo à empresa.

PERFIL DO ALUNO

Alunos e ex-alunos do ProCED/FIA e Profissionais em posição de liderança ou em vias de 
assumir tal posição.

METODOLOGIA

O curso será realizado no formato de Ensino a Distância Síncrono (“ao vivo”) Por meio 
da ferramenta de transmissão digital ZOOM. Esse formato já está sendo utilizado com 
sucesso pela FIA e provou-se de grande valor para profissionais que têm o interesse em 
fazer um curso de alto nível, mas que possuem limitações logísticas.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Compreender os fundamentos de comunicações executivas diferenciadas e 
inclusivas;

2. Preparar apresentações executivas concisas, claras, envolventes e inclusivas;

3. Fazer exposições executivas impactantes aos colaboradores, aos clientes, aos 
parceiros e aos superiores;

4. Preparar e Realizar apresentações públicas motivadoras, com clareza e 
desinibição;

5. Compreender peculiaridades e benefícios da escutatória em ambiente escolar, 
em reuniões de trabalho e nas comunicações em geral.
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Informações: Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-2029
faleconosco@fia.com | fia.com.br


