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CURSOS IPEG 
 
Iniciação à avaliação da Gestão – Videoaula grátis (40 min)  
Como sua organização pode fazer sua primeira avaliação da gestão escolhendo um 
Modelo de Maturidade compatível com seu estágio de desenvolvimento atual e encontrar 
oportunidades para melhorias. 

  
Especificação Da 20ª para 21ª. Edição  - Entendendo as Diferenças 
Curso Presencial 
Entender a fusão dos 13 Fundamentos da Excelência anteriores nos 8 atuais, o 
agrupamento dos Processos gerenciais dos antigos Itens nos Temas e compreender as 
mudanças do Sistema de Pontuação. 
 
Carga Horária: 08 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes:  
R$ 9.250,00 In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 11.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

IIMMEE  --  IInnttrroodduuççããoo  aaoo  MMooddeelloo  ddee  EExxcceellêênncciiaa  ((EExxeeccuuttiivvoo))  
Curso Presencial 
Entendimento prático do funcionamento do Modelo de Excelência em Gestão, Critérios 
de avaliação e Sistema de pontuação com ênfase no nível escolhido (125, 250, 500 e 750 
pontos). 
Carga Horária: 04 horas 
 
Turmas Abertas 
Quarta-feira 22/04/2020   08h30 às 12h30   S.Paulo 
Quarta-feira 20/05/2020   08h30 às 12h30   S.Paulo 
Quarta-feira 27/05/2020   08h30 às 12h30   S.Paulo 
Novas turmas poderão ser anunciadas conforme demanda.  
 
Valor 
R$ 350,00 por aluno 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 4.750,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 7.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

MMEEXX  --  MMooddeellooss  ddee  EExxcceellêênncciiaa  PPPPQQGG  ––  AAss  MMeellhhoorreess  ddee  GGeessttããoo  eemm  SSããoo  PPaauulloo  

CCuurrssoo  OOnnlliinnee  

Status: inscrições abertas  
Local: ONLINE videoaula síncrona presencial  

https://drive.google.com/drive/folders/1a1ci6nHwIT-ALVTBLouvJdw9rQD2DD21?usp=sharing
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Carga horária: 9 horas (videoaulas presenciais) + horas dedicadas pelo treinando 
Conteúdo:  quatro módulos, sendo o primeiro módulo de pré-work e os demais 
módulos videoaula presencial 
  - 3h/dia em dias alternados 
  - Turmas com no mínimo 10 pessoas e no máximo 100 pessoas 
Investimento 
Individual: R$ 450,00 (sócios) R$ 640,00 (não-sócios) 
Empresas: Grupos de pessoas da mesma empresa (CNPJ) 

Associado Valores NÃO associado Valores 

≥ 15 pessoas 15% desconto ≥ 15 pessoas 15% desconto 

Grupos fechados é possível customizar a distribuição de horas por dia e horários 
em função da disponibilidade do instrutor. 
 
MMEEXX  --  MMooddeellooss  ddee  EExxcceellêênncciiaa  PPPPQQGG  ––  AAss  MMeellhhoorreess  ddee  GGeessttããoo  eemm  SSããoo  PPaauulloo  

CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall  
Entendimento prático avançado do funcionamento do Modelo de Excelência em Gestão, 
Critérios de avaliação e Sistema de pontuação com ênfase no nível escolhido (125, 250, 
500 e 750 pontos). Inclui exercícios de simulação de preparação de Relatório da Gestão 
e sua avaliação.  
Carga Horária: 08 horas 
 
Turmas Abertas 
Quinta-feira 12/03/2020   08h30 às 17h30   S.Paulo – Já realizado 

Quinta-feira 09/04/2020   08h30 às 17h30   S.Paulo – Em virtude da pandemia 
do Coronavírus, está suspenso, podendo ser realizado após 
a normalização do surto. 
 
R$ 700,00 por aluno 
Novas turmas poderão ser anunciadas conforme demanda. 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 9.250,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 11.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

PPBBEE  ––  PPrreeppaarraaççããoo  ppaarraa  BBaannccaa  EExxaammiinnaaddoorraa  ddoo  PPPPQQGG  ––  AAss  MMeellhhoorreess  ddee  GGeessttããoo  eemm  

SSããoo  PPaauulloo  --  CCuurrssoo  OOnnlliinnee  

Status: inscrições abertas  
Local: ONLINE videoaula síncrona presencial 
Carga horária: 8 horas (videoaulas presenciais) + horas dedicadas pelo treinando 
Conteúdo:  quatro módulos de videoaula presencial 
  - 2h/dia em dias alternados 
  - Turmas com no mínimo 10 pessoas e no máximo 100 pessoas 
Investimento 
Individual: R$ 400,00 (sócios) R$ 570,00 (não-sócios) 
Empresas: Grupos de pessoas da mesma empresa (CNPJ) 

Associado Valores NÃO associado Valores 

≥ 15 pessoas 15% desconto ≥ 15 pessoas 15% desconto 

Grupos fechados é possível customizar a distribuição de horas por dia e horários 
em função da disponibilidade do instrutor. 
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PPBBEE  --  PPrreeppaarraaççããoo  ppaarraa  BBaannccaa  EExxaammiinnaaddoorraa  ddoo  PPPPQQGG  ––  AAss  MMeellhhoorreess  ddee  GGeessttããoo  eemm  

SSããoo  PPaauulloo  ((IInniicciiaanntteess))  ––  CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall  
Preparar os participantes para atuação na Banca Examinadora do PPQG - As Melhores 
de Gestão em São Paulo; 
Analisar detalhadamente o processo de Avaliação do PPQG - As Melhores de 
Gestão em São Paulo 
Habilitar os participantes a avaliarem os sistemas de gestão das organizações, 
segundo os critérios de avaliação do PPQG - As Melhores de Gestão em São 
Paulo 
Orientar sobre a avaliação do Relatório da Gestão, sobre a visita às instalações da 
candidata e sobre a preparação do Relatório de Avaliação. 
Habilitar para utilização do software com a prática da avaliação (case). 
Possibilitar aos participantes a inscrição como examinadores; 
Carga Horária: 16 horas 
 
Turmas Abertas 
Quarta e Quinta-feira 22 e 23/04/2020   08h30 às 17h30   S.Paulo 
Quarta e Quinta-feira 20 e 21/05/2020   08h30 às 17h30   S.Paulo 
Quarta e Quinta-feira 27 e 28/05/2020   08h30 às 17h30   S.Paulo 
Novas turmas poderão ser anunciadas conforme demanda.  
 
R$ 1.400,00 – Empregados de Organizações 
R$ 1.120,00 – Empregados de Organizações Associadas 
R$    420,00 – Pessoas Físicas 
R$    320,00 – Pessoas Físicas – Pagamento até 10 dias antes do curso 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 14.400,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 17.500 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

AABBEE  --  AAttuuaalliizzaaççããoo  ppaarraa  BBaannccaa  EExxaammiinnaaddoorraa  ((VVeetteerraannooss))  
Curso Presencial 
Formação prática avançada para examinadores veteranos no processo de avaliação de 
Sistemas de Gestão de candidatas ao PPQG - As Melhores de Gestão em São Paulo. 
Entendimento da atuação como Examinador Sênior. 
Carga Horária: 4 horas 
 
Turmas Abertas 
Grátis 
Café com Veteranos 
Quinta-feira        04/06/2020       08:00 às 12:00   S.Paulo 
 

EERRGG  --  EEllaabboorraaççããoo  ddoo  RReellaattóórriioo  ddaa  GGeessttããoo  

CCuurrssoo  OOnnlliinnee  
Entendimento prático avançado de Elaboração de Relatório de Gestão para candidatura 
ao PPQG - As Melhores de Gestão em São Paulo ou como Relatório de Administração, 
segundo o Modelo de Excelência da Gestão. Inclui muitos exercícios de simulação de 
Elaboração de Relatório da Gestão e sua avaliação.  

 
Status: inscrições abertas  
Local: ONLINE videoaula síncrona presencial 
Carga horária:  6 horas (videoaulas presenciais) + horas dedicadas pelo 
treinando 
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Conteúdo:  três módulos de videoaula presencial 
  - 2h/dia em dias alternados 
  - Turmas com no mínimo 10 pessoas e no máximo 100 pessoas 
Investimento 
Individual: R$ 300,00 (sócios) R$ 420,00 (não-sócios) 
Empresas: Grupos de pessoas da mesma empresa (CNPJ) 

Associado Valores NÃO associado Valores 

≥ 15 pessoas 15% desconto ≥ 15 pessoas 15% desconto 

Grupos fechados é possível customizar a distribuição de horas por dia e horários 
em função da disponibilidade do instrutor. 
 

EERRGG  ––  EEllaabboorraaççããoo  ddee  RReellaattóórriioo  ddaa  GGeessttããoo  

CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall 
Entendimento prático avançado de Elaboração de Relatório de Gestão para candidatura 
ao PPQG - As Melhores de Gestão em São Paulo ou como Relatório de Administração, 
segundo o Modelo de Excelência da Gestão. Inclui muitos exercícios de simulação de 
Elaboração de Relatório da Gestão e sua avaliação.  
 
Carga Horária: 4 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 4.750,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 7.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 
BSC – Balanced Scorecard - Liderança, Estratégia, Planos e Resultado 

CCuurrssoo Online 
Introduzir aos participantes no uso do Balanced Scorecard (BSC), propiciando uma 
ferramenta para construção definição e desdobramento das estratégias e metas, e 
monitoramento do desempenho dentro, os processos gerenciais e resultados requeridos 
pelo Modelo de Excelência da Gestão (MEG®).  

 
Status: inscrições abertas  
Local: ONLINE videoaula síncrona presencial 
Carga horária: 20 horas, sendo 20 horas videoaulas presenciais + horas 
dedicadas pelo treinando 
Conteúdo:  seis módulos de vídeo aula presencial 
  -  5 módulos de 3h/dia em dias alternados e 1 módulo de 1 hora  
  - Turmas com no mínimo 10 pessoas e no máximo 30 pessoas 
Investimento 
Individual: R$ 1.000,00 (sócios) R$ 1.430,00 (não-sócios) 
Empresas: Grupos de pessoas da mesma empresa (CNPJ) 

Associado Valores NÃO associado Valores 

≥ 15 pessoas 15% desconto ≥ 15 pessoas 15% desconto 

Grupos fechados é possível customizar a distribuição de horas por dia e horários 
em função da disponibilidade do instrutor. 
 
Balanced Scorecard (BSC) - Liderança, Estratégia, Planos e Resultado 

CCuurrssoo  Presencial 
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Introduzir aos participantes no uso do Balanced Scorecard (BSC), propiciando uma 
ferramenta para construção definição e desdobramento das estratégias e metas, e 
monitoramento do desempenho dentro, os processos gerenciais e resultados requeridos 
pelo Modelo de Excelência da Gestão (MEG®).  
 
Carga Horária: 16 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 18.500,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 20.500 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  GGeessttããoo  EEmmpprreessaarriiaall  

CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall  
Introduzir aos participantes no uso Diagnóstico de Gestão Empresarial ferramenta capaz 
de apresentar uma visão global da organização quanto sua maturidade e competitividade, 
auxiliando no processo de decisão dentro de um processo de transformação para um 
Modelo de Excelência em Gestão. 
 
Carga Horária: 16 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 18.500,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 20.500 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

LLiiddeerraannççaa  ppaarraa  EEssppeecciiaalliissttaass  TTééccnniiccooss  

CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall  
Capacitar os participantes dos conceitos da nova liderança para engajamento e 
desenvolvimento de equipes, aumentando sua motivação e comprometimento para 
alcance dos objetivos. Exercício sobre situação extrema em filme evidencia que falhas de 
liderança pode causar a perda de liderados.  
 
Carga Horária: 8 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 9.250,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 11.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
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20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 

KKaaiizzeenn  

CCrruussoo  OOnnlliinnee  
Entender a filosofia Kaizen como um comportamento, de forma a estimular as pessoas a 
pensar na solução de problemas de maneira simples e a implementar suas ideias de 
forma a conseguir ganhos significativos para sua organização. 

 
Status: inscrições abertas  
Local: ONLINE videoaula síncrona presencial 
Carga horária: 8 horas, sendo 20 horas videoaulas presenciais + horas 
dedicadas pelo treinando 
Conteúdo:  quatro módulos de vídeo aula presencial 
  -  4 módulos de 2h/dia em dias alternados e 1 módulo de 1 hora  
  - Turmas com no mínimo 10 pessoas e no máximo 100 pessoas 
Investimento 
Individual: R$ 400,00 (sócios) R$ 570,00 (não-sócios) 
Empresas: Grupos de pessoas da mesma empresa (CNPJ) 

Associado Valores NÃO associado Valores 

≥ 15 pessoas 15% desconto ≥ 15 pessoas 15% desconto 

Grupos fechados é possível customizar a distribuição de horas por dia e horários 
em função da disponibilidade do instrutor. 
 

KKaaiizzeenn  

CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall  
Entender a filosofia Kaizen como um comportamento, de forma a estimular as pessoas a 
pensar na solução de problemas de maneira simples e a implementar suas ideias de 
forma a conseguir ganhos significativos para sua organização. 
 
Carga Horária: 8 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 9.250,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 11.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
não associada 
 

MMaappeeaammeennttoo  ddee  PPrroocceessssooss  

CCuurrssoo  PPrreesseenncciiaall  
Mapeamento e melhoria de processos para as organizações, desenvolvendo 
competências de modelagem de processos baseados em BPM – Business Process 
Management, passando pelo desenho e documentação de processos, procedimentos 
operacionais e indicadores de desempenho.  
 
Carga Horária: 8 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
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Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 9.250,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 11.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 
Plano de Ação e Orçamento Empresarial 
Curso Presencial 
Este treinamento tem o propósito de demonstrar como o processo de plano de ação e 
orçamento empresarial pode alinhar os processos operacionais aos estratégicos, atingir 
seus objetivos e suportar o processo de decisão. Este objetivo será alcançado por meio 
de um estudo de caso, de maneira prática, demonstrando como se elabora um Plano de 
Ação e um Orçamento Empresarial. 
 
Carga Horária: 8 horas 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 9.250,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 11.250,00 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 
Modelo de Avaliação de Inovações Técnicas e de Gestão 
Curso Presencial 
Compreender as principais características e processos que fomentam a busca de 
inovações tecnológicas e de gestão nas organizações, os principais elementos de 
avaliação de desafíos, problemas ou oportunidades a serem tratados e de 
desenvolvimento de soluções criativas com potencial de inovação. Baseado em  
conceitos de importantes autores e especialistas em inovação. Exercícios com 
questionário de Avaliação “Critérios de Inovações Técnicas” e “Critérios de Inovações em 
Gestão”, utilizados pelo IPEG na categoría Mérito de Inovação em Gestão (MIG) e em 
Programas de Inovação de Clientes. 
 
Carga Horária: 16h 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 18.500,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 20.500 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
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10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 

 
HORÁRIO:  
Das 08h00h às 17h00 OU das 09h00 às 18h00 
 
Processo Decisório Estratégico 
Curso Presencial 
Introduzir aos participantes ao Processo Decisório Estratégico, que é forma de 
estabelecer as ações capazes de otimizar recursos e atividades adequadas à 
organização, melhorando seus resultados, de maneira alcançar desempenho superior 
dentro de um Modelo de Excelência em Gestão na busca de vantagem competitiva, 
passando pelos processos cognitivos e sociais que influenciam na tomada de decisão. 
 
Carga Horária: 16h 
 
Turmas Abertas 
Indisponível 
 
Curso fechado* para mesma empresa até 20 participantes 
R$ 18.500,00 - In-company (nas instalações da empresa) 
R$ 20.500 - Centro de Treinamento Ipeg 
*Acima de 10 alunos adicionar R$ 50 por participante (caderno, apostila, certificados etc) 
 
Descontos: 
20% - Associados 
20% - Pessoas Físicas 
10% - Mais que uma Inscrição para colaboradores da mesma Instituição/Empresa não 
associada 
 
HORÁRIO:  
Das 08h00h às 17h00 OU das 09h00 às 18h00 
 


