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 O Bureau Veritas é líder mundial em serviços de 
teste, inspeção, certificação e treinamentos. 
Fundado em 1828, nossa empresa opera em nível 
mundial presente em mais de 140 países com 
especialistas em todos os segmentos para atender 
as necessidades de treinamento de empresas e 
pessoas. Estamos estrategicamente posicionados 
para antecipar tendências de mercado e demandas 
de clientes por serviços de valor agregado.

QUEM SOMOS
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O Bureau Veritas Treinamento é uma unidade de 
negócios do Bureau Veritas Brasil e conta com o 
suporte de uma estrutura internacional de mais 
de 185 anos de atividades.

Percebemos que a qualificação profissional é 
um diferencial no momento de buscar novos 
desafios e se destacar no mercado de trabalho. 
Além disso, é uma oportunidade de adquirir 
mais conhecimento na área, acompanhar as 
tendências, descobrir novos termos e as 
opiniões do mercado.

Orientado à promoção de programas de 
capacitação e atualização de profissionais, o 
Bureau Veritas vem se destacando no mercado 
com a produção de conteúdos exclusivos, 
aliados a oferta de cursos com instrutores 
certificados e de alta especialidade, os quais 
acumulam ampla experiência nos mais diversos 
segmentos.

Todos os nossos treinamentos contam com 
profissionais especializados e escolhidos a 
dedo, de alta especialidade e com ampla 
experiência nos mais diversos segmentos. E 
para completar, você agregará em sua bagagem 
um certificado de Sistema de Gestão mais 
conceituado e reconhecido no mercado.

Para seu melhor conforto e praticidade, 
oferecemos também opções de treinamentos 
in-company, desenvolvido para empresas que 
desejam qualificar sua equipe com 
treinamentos customizados.

Conheça neste catálogo nossas modalidades e 
cursos disponíveis e comece ainda hoje a 
transformar sua carreira. 

NOSSOS TREINAMENTOS



 
LIVE-ACADEMY - AO VIVO
Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos 
treinamentos presenciais onde o aluno participa do 
treinamento em tempo real que possibilita a interação 
com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo 
as aulas serão realizadas em horário pré-agendados e 
os alunos também receberão certificado de participação 
após a conclusão.

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
É UM DIFERENCIAL NO MOMENTO 

DE BUSCAR NOVOS DESAFIOS

NOSSAS 
MODALIDADES

IN-COMPANY
O Bureau Veritas oferece treinamentos customizados 
para sua empresa, de forma que o conhecimento possa 
ser focado, elevando o nível de perfomance da equipe.
Neste tipo de treinamento, a empresa poderá mesclar 
temas, adaptar conteúdos, escolher diferentes tipos de 
materiais, definir carga horária, entre outros.

Nós do Bureau Veritas acreditamos no valor de um 
treinamento que é desenvolvido de acordo com a 
essência de cada empresa e para isso contamos com 
uma equipe altamente qualificada para oferecer o 
melhor para sua equipe.

 EAD - ENSINO À DISTÂNCIA
Os treinamentos à distância tem como característica 
principal as aulas gravadas. Ou seja, o aluno pode 
estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 
são acessadas pela internet e ficam armazenadas em 
um ambiente especialmente desenvolvido para 
promover o aprendizado. O professor pode acrescentar 
materiais interativos, como gráficos, figuras, fotos, 
depoimentos, entrevistas, jogos, etc. Ao final do curso o 
aluno receberá um certificado de participação.
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS

OBJETIVOSCarga horária

08 horas Técnicas para criar hábitos que 
geram alto desempenho.
Desenvolver as competências 
de disciplina e protagonismo para 
atuar em alta performance.
Potencializar a performance 
profissional.

GET IT DONE | O Segredo 
da Alta Performance

Investimento

R$ 899

OBJETIVOS Carga horária

08 horasConhecer os conceitos e 
ferramentas para gestão do tempo
Como aplicar as ferramentas da 
gestão do tempo para o aumento
Procrastinação, uma grande dor 
em todas os setores das 
organizações

WORK SMARTER NOT 
HARDER | Gestão do Tempo

Investimento

R$ 899

OBJETIVOSCarga horária

06 horas Reconhecer as suas emoções 
e aprender a lidar com elas.
Elaborar estratégias para alcançar 
maior equilíbrio emocional.
Reconhecer e prevenir o 
desgaste emocional agilidade 
emocional

NÃO PIRA | Equilíbrio e 
Agilidade emocional

Investimento

R$ 699

OBJETIVOS Carga horária

16 horasTécnicas de conecção eficaz,
Identificar os seus talentos e 
pontos fortes.
Desenvolver e potencializar sua 
capacidade de influenciar e 
engajar

METAMORFOSE | Inteligência 
Social & Influência

Investimento

R$ 1699

OBJETIVOSCarga horária

08 horas Técnicas baseadas na 
neurociência para desenvolver
a sua criatividade e inovação.
Técnicas para ser mais inovador 
e criativo no seu dia a dia

EUREKA | Criatividade e 
inovação

Investimento

R$ 899

OBJETIVOS Carga horária

20 horasAprender a analisar problemas e 
soluções sob novas perspectivas.
Conhecer técnicas de design thinking 
para otimizar resultados.
Aplicar técnicas de design thinking 
na resolução de problemas 
complexos por meio da inovação

SOLVE | Soluções Criativas 
de Problemas Complexos

Investimento

R$ 2.099
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CONTATE-NOS

Precisa de apoio para 
desenvolver sua carreira?

Entre em contato com o time de Educação 
Corporativa do Bureau Veritas. Oferecemos 
treinamentos, metodologias ativas e com visão 
de negócios para impulsionar o desempenho do 
seu time e os seus resultados.

+55 11 93204.7210
aline-da-silva.santos@bureauveritas.com

@bureauveritasbr

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Brasil

Bureau Veritas Brasil

blog.bureauveritas.com.br
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