CURSOS ONLINE EAD MÁRCIO RODRIGUES
Conhecimento a um clique de distância
www.eadmarciorodrigues.com.br

O EAD Márcio Rodrigues é uma plataforma virtual de ensino composta por aulas multimídias que
possibilitam aos alunos adquirir novos conhecimentos de uma forma interativa, permitindo aprender
novas técnicas, entender melhor o mercado, melhorar sua gestão e atuação, desenvolver seus
negócios, dentre muitas outras vantagens. Em pouco mais de um ano de existência, já possui cerca
de 1.500 alunos.
São mais de 50 cursos específicos da panificação, confeitaria e alimentação com foco nas áreas:
financeira, gestão de pessoas, gestão de produção, atendimento ao cliente e marketing e vendas. Os
cursos são divididos por áreas de conhecimento, objetivos estratégicos, e por cargos, o que permite
estabelecer um plano de desenvolvimento de carreira, de acordo com os cursos realizados.

Público-alvo
Pessoas envolvidas no setor de panificação, confeitaria e alimentação (nível gerencial e operacional).
Objetivo:
- Capacitação especializada realizada de forma ágil e eficiente.
Características dos cursos:
- Conteúdo em HMTL, dividido por módulos;
- Simulados sobre o conteúdo com índice mínimo de 60% de aproveitamento;
- Vídeos;
- Certificado na conclusão do curso.

ESCOLHA DOS CURSOS
Os cursos podem ser escolhidos por:
1. Área de Competência;
2. Objetivo Estratégico e,
3. Cargos.
1. Área de Competência
1.1. Administrativo/Financeiro
1.2. Gestão de Pessoas
1.3. Gestão de Ambiente
1.4. Gestão de Produção
1.5. Atendimento ao Cliente
1.6. Marketing e Vendas
2. Objetivo Estratégico
2.1. Aumento de Vendas (mais clientes)
2.2. Aumento de Vendas (tíquete médio)
2.3. Redução de Perdas (Controle do Custo de Mercadoria Vendida)
2.4. Aumento da Margem Bruta
2.5. Redução dos Custos Operacionais
2.6. Aumento da Lucratividade
2.7. Diminuição da Rotatividade
2.8. Redução do Absenteísmo
2.9. Elevação do Nível de Segurança Alimentar
2.10. Elevação da Qualidade dos Produtos e Serviços
2.11. Elevação da Produtividade
3. Por Cargos
São cursos direcionados de acordo com a necessidade de 37 cargos de uma empresa de panificação::
gerente geral, padeiro, promotor de vendas, dentre outros.

FORMATO DE COMPRAS
1. Assinaturas Individuais Anuais
Os cursos do EAD podem ser adquiridos através de assinaturas anuais, podendo ser divididos em:
1.1. Assinatura Plano Básico
Durante um ano o assinante tem acesso a todos os cursos de nível operacional disponíveis na
plataforma.
1.2. Assinatura Plano Plus
Durante um ano o assinante tem acesso a todos os cursos de nível operacional e nível tático
disponíveis na plataforma.
1.3. Assinatura Plano Premium
Durante um ano o assinante tem acesso a todos os cursos disponíveis na plataforma.
2. Pacotes Corporativos
São pacotes de 10, 20, 30, 50 e 100 cursos, à escolha do cliente, podendo, inclusive ser direcionados
para a equipe da empresa, com o prazo de direcionamento de 1 ano.
3. Pacote Consultoria Presencial MR Business Intelligence (BI) + EAD
É um pacote de assinatura composto por:
- Liberação de acesso durante um ano do software de gerenciamento BI;
- 40 horas de consultoria presencial com análise de performance da empresa, análise dos processos
críticos, aplicação da ferramenta BI e treinamento da equipe para utilização;
- Disponibilização de 05 cursos da plataforma EAD, com explicações durante a consultoria presencial
sobre essa ferramenta, assim como a mobilização dos funcionários sobre a importância da
capacitação.

APRESENTAÇÃO CURSO
Curso:
Como ter Preços Competitivos

Em Saiba Mais constam informações gerais sobre o curso nos links Ementa, Módulos deste Curso,
Termos e Condições e Corpo Técnico.

SOBRE A COMPRA
Para efetuar a compra, clique em Matricule-se Agora!

Se ainda não tiver cadastro no EAD, será pedido o cadastramento ou mesmo somente login e senha:

Liberado o acesso, é feito o aceite dos Termos e Condições e para a efetivação do pagamento é
feito direcionamento para a página do Pag Seguro, na qual os pagamentos dos cursos podem ser
parcelados em até 10X.

A compra sendo efetivada, a Márcio Rodrigues & Associados recebe uma mensagem de confirmação
e o curso é liberado na sequencia.

REALIZAÇÃO CURSO
Curso liberado, o acesso é feito através do login e senha na página principal do EAD:

O conteúdo dos cursos vem em HTML, com vídeos e simulados.
Para cada simulado são oferecidas três tentativas com aproveitamento mínimo de 60%. Lidos todos
os módulos e feitos todos os simulados, é liberado o certificado.

DEPOIMENTOS
“Gostei muito do curso, aprendi várias coisas importantes e já estou desenvolvendo várias ideias em
meu negócio. O curso me permitiu verificar onde estavam os erros na minha panificadora e corrigilos com êxito. Os clientes já perceberam as mudanças e os elogios só aumentaram. Estou muito
satisfeita e pretendo fazer outros cursos para me atualizar ainda mais”.
Andressa de Souza Vasconcelos – Manaus/AM
Participante Curso “Panificação e Confeitaria – Mercado e Tendências”

“Os textos disponibilizados nos cursos não dificultam o entendimento. Os simulados foram bem
elaborados, pois através dos mesmos foi possível verificar se após a leitura dos módulos, eu havia
absorvido aquele assunto e através dos mesmos consegui um retorno rápido nessa questão.”
Kelvin Fernando Santos da Silva - Montes Claros/MG
Engenheiro e Gerente de Produção
Participante Curso “Gestão de Produção”

“A primeira impressão que tenho ao me dedicar ao primeiro módulo é a de que fiz a escolha certa
para atender aos meus anseios, estarei nos próximos dias, seguramente, compenetrado para atingir
o meu objetivo de atualização e comprometimento com a minha carreira”.
Francisco F. da Cruz
Participante curso “Panificação e Confeitaria - Mercado e Tendências”

“Gostei do curso e com certeza vai ser muito útil na minha vida profissional. O curso foi bem
compreendido, de fácil acesso e ótimo desenvolvimento. A leitura e os simulados foram bem
aplicados e sem complicações.”
Helen Cristina Souza Martins
Participante Curso “Gestão de Produção” do EAD Márcio Rodrigues

