Programa para Certificação de Consultores
_____________________________________________

“Em todos esses anos, o nosso trabalho tem convergido para o
desenvolvimento da comunidade de consultores, seu Aprimoramento,
Certificação e Excelência. Agregando valores diferenciados para o
currículo destes Profissionais e simultaneamente, atuando como uma
força motriz no desenvolvimento econômico do país”.
Equipe FOX Consulting
# Apresentação:
A idéia de atribuir um “selo de qualidade” para os consultores surgiu da
necessidade de uma maior capacitação destes profissionais, principalmente em
nossos dias, onde surge cada vez mais a necessidade da diferenciação entre os bons
e os ótimos profissionais. Com este pensamento a FOX Consulting criou o sistema
de Certificação chamado “Profissional Cinco Estrelas”, voltando-se apenas para
aqueles consultores cujo empenho e profissionalismo são destaque de mercado,
sendo realizada antecipadamente uma pré-seleção, onde há pré-requisitos mínimos
para participar do programa. Colocamos de forma clara, que nosso objetivo é
realizar uma certificação onde haverá certeza de que os participantes conseguirão
assimilar o conteúdo programático e expor suas habilidades.

Nosso programa consiste em certificar profissionais na área de
consultoria, identificando o nível de conhecimento de cada
participante, e atribuindo uma respectiva estrela para cada etapa
vencida.
# Como funciona?
Cada etapa o profissional tem a possibilidade de adquirir uma nova estrela e passar
para um novo nível. O total é de cinco estrelas.
O sistema abrange as seguintes áreas de conhecimento:








Profissional de Finanças
Profissional de Marketing
Profissional de Comércio Exterior
Profissional de R.H.
Profissional de Gestão Estratégica
Profissional de Gestão do Conhecimento

Obs: A Certificação na área é validada para empresas de diversos Portes e segmentos.

# O que cada estrela irá AVALIAR?

1o

Módulo Básico:
A primeira estrela é igual para todas áreas, pois ela busca análise geral sobre
os conceitos da consultoria e sua respectiva missão.
Análise geral e multidisciplinar da consultoria, abordando tópicos
introdutórios sobre a “Missão da Consultoria”, em seu caráter amplo e
abrangente.

2o

Módulo Intermediário:
A segunda estrela refere-se a uma introdução geral na área de interesse.
Introdução à área especifica de interesse, análise da: especificidade desta
área, histórico, mercado, e instrumentos básicos para obtenção de sucesso.

3o

Módulo Pleno:
A terceira estrela descreve o “Instrumental do consultor”.
Aprofundamento sobre a utilização dos “instrumental do consultor”,
metodologias de sucesso, revisão e análise de carreira.

4o

Módulo Avançado:
A quarta estrela mostra como utilizar as ferramentas adequadas com
métodos certos.
Papeis do consultor em organizações de vários portes e segmentos “Método
FOX”, PWHC, Ernest & Yang, Boucinhas & Campos, etc. – Apresentação
de “Cases práticos” no comércio, industria e serviços.

5o

Módulo EXPERT:
A quinta e última estrela toda dedicada em aplicar o conteúdo geral do
curso no desenvolvimento de soluções práticas de mercado, tendo assim
toda orientação da “Equipe FOX” no detalhamento do projeto.
Análise e introspecção de Cases, que serão solucionados, há necessidade de
um “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC), realizado através das
metodologias apresentadas em conjunto com a experiência tácita do
participante.
Para cada Estrela o Profissional será merecedor de um *CGF que
descreverá o nível de conhecimento adquirido.
Assim sendo, podemos agregar valor as organizações, com Pessoas cada
mais capacitadas e atualizadas, com conhecimentos altamente
diferenciados.
*Certificate Graduate FOX/ Certificado de Graduação FOX

# Método de Avaliação para Certificação Profissional 5
Estrelas
Para Certificação em cada etapa, o profissional terá que freqüentar um
treinamento com um mínimo de HORAS, obter uma nota mínima de
PARTICIPAÇÃO, e realizar uma AVALIAÇÃO com uma nota mínima de
aprovação.
Segue referência as respectivas Etapas:

1o

BÁSICO:

Treinamento Presencial de 16 horas – 4 módulos de 4 horas
 Freqüência: 100%
 Nota de Participação Mínima: 70%
 Pontuação Mínima na Prova: 70%

2o

INTERMEDIÁRIO:

Treinamento Presencial de 16 horas – 4 módulos de 4 horas
 Freqüência: 100%
 Nota de Participação Mínima: 70%
 Pontuação Mínima na Prova: 70%

3o

PLENO:

Treinamento Presencial de 16 horas – 4 módulos de 4 horas
 Freqüência: 100%
 Nota de Participação Mínima: 70%
 Pontuação Mínima na Prova: 70%

4o

AVANÇADO:

Treinamento Presencial de 20 horas – 5 módulos de 4 horas
 Freqüência: 100%
 Nota de Participação Mínima: 80%
 Pontuação Mínima na Prova: 80%

5o

EXPERT:

Treinamento Presencial de 20 horas – 5 módulos de 4 horas
 Freqüência: 100%
 Nota de Participação Mínima: 80%
 Pontuação Mínima na Prova: 80%

# Metodologia de Treinamento
A Equipe FOX responsável pela criação dos Treinamentos e avaliações,
é constituída através da parceria da Comunidade Acadêmica com os
Profissionais Mercado (Diretores, Gestores, Profissionais Liberais, etc),
buscando a todo custo a realização de treinamentos agradáveis, de alto
conteúdo pragmático e diferenciados.
Aspectos Enriquecedores deste Projeto







Potencializar a experiência e a vivência de cada Participante;
Troca de experiência entre os participantes;
Facilitação para a criação de um “network”, uma valiosa rede de
contatos entre os profissionais;
Aplicação dos Conceitos através do Desenvolvimento de
Dinâmicas de Grupo.
Processo Expositivo e Participativo – Interação Imediata
Sistema Andragógico de Ensino

a) Distribuição da Carga Horária
Na 1a., 2a. e 3a. Estrela os treinamentos são de 16 horas, que estão
divididos da seguinte maneira:





Quatro módulos de 4 horas cada um;
Módulo 1: Criatividade Empresarial Aplicada;
Módulo 2 e 3 : Tema específico dos tópicos;
Módulo 4: Empreendedorismo Aplicado.

Na 4a e 5a. Estrela, os treinamentos são de 20 horas, que estão divididos
da seguinte maneira:





Cinco módulos de 4 horas cada um;
Módulo 1: Criatividade Empresarial Aplicada;
Módulo 2, 3 e 4: Tema específico dos tópicos;
Módulo 5: Empreendedorismo Aplicado.

b) Divisão Modular:
 Módulo Inicial: Criatividade Aplicada
Objetivos: Integrar um grupo coeso, através de participações, Tempestades
de Idéias (Brain Storming), e mostrar ao participante várias visões sobre o
mesmo ponto – EM FIM ampliar a Visão em Empresarial dentro da
abordagem requerida da ESTRELA em questão.
 Módulo Final: Empreendedorismo Aplicado
Objetivos: Estudo de Caso, com os elementos assimilados em cada módulo.
Os temas especificados nos tópicos referem-se aos conteúdos puramente
técnicos de cada Estrela.

#Avaliação do Candidato
As pontuações requeridas, se observadas, crescem após a terceira
Estrela, isso acontece porque a 4o e 5o Estrela requerem um empenho
maior do Profissional.
Atribuição de Notas:

1o



BÁSICO:
Nota de Participação: Aproveitamento no Estudo de Caso em
Grupo;
Nota da Prova: Aproveitamento na Prova, com 20 questões de
múltipla escolha.

2o



Nota de Participação: Aproveitamento no Estudo de Caso em
Grupo;
Nota da Prova: Aproveitamento na Prova, com 20 questões de
múltipla escolha.

3o







AVANÇADO:

Nota de Participação: Aproveitamento no Estudo de Caso
Individual;
Nota da Prova: Aproveitamento na Prova, com 40 questões de
múltipla escolha.

5o


PLENO:

Nota de Participação: Aproveitamento no Estudo de Caso em
Grupo;
Nota da Prova: Aproveitamento na Prova, com 20 questões de
múltipla escolha.

4o


INTERMEDIÁRIO:

EXPERT:

Nota de Participação: Aproveitamento no desenvolvimento do
*TCC;
Nota da Prova: Aproveitamento na Prova, com 40 questões de
múltipla escolha.
*Trabalho de Conclusão de Curso

FOX Graduate Certificate
Certificado de Graduação FOX

Os Profissionais Certificados integrarão o Grupo de candidatos potenciais
para parcerias no desenvolvimento de nossos novos projetos.
Objetivos da CGF
 Agregar valor as Corporações e Entidades que esses profissionais
integram;
 Agregar valor ao Currículo Profissional;
 Fortalecimento da Comunidade de Consultores;
 Deter diferenciais Qualificativos.
Também um dos objetivos fundamentais desta *certificação é desenvolver
parceiros para ampla diversidade de projetos, onde a especialidade de cada
profissional poderá ser alocada.
*Neste caso apenas aqueles que conseguiram obter o nível máximo do
Certificado de Graduação FOX, ou seja, a 5a. Estrela.

Inscreva-se
Para maiores informações, sobre o Investimento, as datas e locais:
Preencha nosso formulário com dados do seu C.V., ou consulte-nos.
55 (11) 3034-6178.
Pré-requisitos de Inscrição: Nível Superior em Faculdade Credenciada pelo MEC

A FOX Consulting, propõe a você este desafio,
tornar-se um Profissional 5 Estrelas no mundo
empresarial.
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