
NOVO PROGRAMA DE 

O QUE É? 

O Novo Programa de Autodesenvolvimento é um dos produtos educacionais do RH.com.br - 
empresa que ao longo de mais de 15 anos investe no compartilhamento de informações e 
ações de desenvolvimento on-line para os profissionais de Recursos Humanos, Líderes, 
Gestores, Estudantes e demais interessados na temática Gestão de pessoas. 

Criado em 2005, o Novo Programa de Autodesenvolvimento foi reformulado, o que permite 
acesso virtual a diversos recursos educacionais e maior flexibilidade aos estudos. 

De forma atrativa o material contribui de forma dinâmica e constante com o seu 
autodesenvolvimento pessoal e profissional.

PÚBLICO-ALVO

Líderes, Colaboradores, Gestores de empresas públicas e privadas, Profissionais de Recursos 
Humanos, estudantes e demais interessados. 

OBJETIVOS

Possibilitar às empresas públicas e privadas, e também à pessoa física, a oportunidade de 
desenvolver ou aprimorar competências comportamentais frente às exigências do mercado 
de trabalho.

PROGRAMA

O Novo Programa de Autodesenvolvimento trabalha três competências essenciais às 
empresas e aos profissionais que se mostram competitivos e se preocupam em estar sempre 
atualizados com as tendências do mercado. São elas:

Todo o conteúdo é disponibilizado em flash no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
através de diferentes recursos educacionais on-line com vídeos, ilustrações, animações, 
diagramas, textos e questões para reflexão. Tudo em formatos atraentes e dinâmicos, com 
linguagem de desenvolvimento inovadora, flexível e voltada para a prática.

Liderar Pessoas 

Aprendizagem Estratégica 

Delegação Eficaz 
LIDERANÇA 

TRABALHO 
EM EQUIPE 

Feedback Assertivo 

Competência Emocional 

Reuniões Produtivas 

Resultados em Equipe 

Desenvolvimento Profissional 

Autoconhecimento 

Gestão do Tempo 

Desempenho Diferenciado 

Colaboração Eficaz 

COMPROMETIMENTO 
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BONS MOTIVOS PARA LICENCIAR SUA EMPRESA

CLIENTES

INSCRIÇÕES

Preparamos planos especiais mensais para inscrições coorporativas, onde quanto mais 
funcionários forem cadastrados, menor será o custo por cada um.

Solicite-nos uma proposta personalizada, de acordo com a sua necessidade!

Ministério da Justiça – DF

Correios RS/CE/PR/RN/RJ/MS/PE

Avon Cosméticos – SP

Itautec S.A. – SP

Caixa Seguros – DF

Votorantim Metais - SP

PLANOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS

PLANO 

A

B

C

D

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

20

50

100

1000

R$ 200,00

CUSTO MENSAL

R$ 320,00

R$ 420,00

R$ 2.120,00

Desenvolve competências essenciais como Liderança, Trabalho em Equipe e 
Comprometimento. Numa linguagem acessível às empresas de diversos portes e 
segmentos.

Permite o estudo coletivo ou individual, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, 
24 horas por dia, sete dias da semana.

Baixo investimento para fornecer acesso on-line para os seus colaboradores a um rico 
acervo de conteúdos educacionais. Uma excelente oportunidade para oferecer
treinamento a todos, de uma só vez, sem comprometer o orçamento de T&D da 
empresa.

Possui mais de 200 recursos dinâmicos e diversificados compostos por materiais de 
autoinstrução, vídeos, check-lists, ilustrações, animações e questões para reflexão 
que possibilitam diferentes formas de assimilação do conteúdo.

O programa não exige uma sequência rígida para estudos, o que permite o acesso 
imediato e flexível a todos os materiais disponíveis, de acordo com o interesse do 
aprendiz ou a diretriz da empresa.

O gestor da empresa terá acesso ao Painel de Gerenciamento e a partir dele poderá 
acompanhar a participação e o desempenho de cada colaborador, imprimir seus 
certificados, além de ter autonomia para cadastrar, substituir ou cancelar os 
colaboradores que terão acesso aos conteúdos.

Possibilidade de personalização do AVA, utilizando-se a marca da empresa e 
selecionando as cores da sua preferência entre as opções pré-formatadas. 
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PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES

O pagamento referente às inscrições poderá ser feito à vista, através de , boleto bancário
ou  mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.depósito em conta corrente,
Também aceitamos pagamentos realizados por meio de  para empresas Nota de Empenho
públicas.

ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Todo o conteúdo ficará disponível  durante o período de contratação,  24h por dia,
podendo ser acessado de qualquer computador com acesso à Internet (banda larga a
partir de 300 Kbps).
O acesso ao ambiente do evento será individual, e se dará através do  e e-mail (login) CPF 
(senha) do funcionário. Por este motivo, a empresa contratante deverá cadastrar 
inicialmente cada participante  no sistema.(nome completo, e-mail e CPF)

DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS

A empresa contratante terá acesso a um sistema para acompanhar o desempenho  on-line 
de cada funcionário no programa.
Através deste relatório, será possível saber se o funcionário já acessou o ambiente do 
evento, acompanhar as atividades realizadas por cada um, identificar quem já cumpriu os 
critérios para certificação, além da possibilidade de excluir ou substituir o funcionário 
que houver concluído.

CERTIFICADOS

Os certificados serão conferidos por temática, com carga horária de  horas 04 (quatro)
cada. A obtenção do certificado é opcional. Ele é digital e conferido exclusivamente 
aqueles que responderem corretamente, ao menos, 70% das questões de múltipla escolha 
apresentadas no questionário de certificação. O certificado estará disponível para 
visualização e impressão no próprio ambiente virtual.

São Paulo
(11) 4063.1330

R. Janeiro
(21) 4063.9749

B. Horizonte
(31) 4063.9793

Recife
(81) 4062.9793

Curi�ba
(41) 4063.9739

Telefones:

 (Dias úteis, das 9h às 17h)

Site:

www.rh.com.br/autodesenvolvimento
Email:

vendas@rh.com.br


