
 

 
 

 

Equipe TOTVS é recebida pela 
Empreza Educação para o 
CADEMP de Gestão e Liderança 

 

 

Nos dias 14 e 15 de junho a Empreza Educação - Conveniada FGV recebeu a equipe TOTVS, 



empresa líder absoluta no Brasil em software e tecnologia, para participação no CADEMP de 

Gestão e Liderança, conduzido pelo Professor Randes Enes. 

 
A TOTVS, empresa de Tecnologia da Informação, atua no mercado trazendo soluções 

administrativas, sistêmicas, de processos, de desempenho e de infraestrutura. Nesse sentido 
atende vários segmentos, tais como: Agroindústria, Série 1 (Small Business), Série 3, Saúde, 

Jurídico, Financial Services, Manufatura, Saúde, Varejo, Educação, Distribuição e Logística, 

Construção e Projetos e Serviços. 
 

Primeiro de uma série contratada, o Curso CADEMP de Gestão e Liderança concretiza 
definitivamente a parceria do Grupo Empreza e a TOTVS, já que sua solução em software foi a 

escolhida para ser um dos principais pilares de sustentação na nova fase de gestão da 
Empreza. “Conhecemos de perto a competência da equipe TOTVS durante as negociações 
Protheus e também no processo de implantação. Desta vez temos a oportunidade de agregar 
mais competência neste time vencedor. Essa é uma parceria duradoura”, afirma Frederico 
Galvão, Diretor de Operações da Empreza Educação - Conveniada FGV. 

 
O professor selecionado para ministrar o curso, Randes, é mestre em Sistemas de Gestão pela 

Qualidade Total, com ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas (UFF/RJ); possui MBA 

Internacional em Gestão de Negócios (ISCTE & FGV); e MBA em Gestão de Marketing de 
Varejo (FGV). Além disso, foi professor convidado pela HULT International Business School 

(Boston - U.S.A.). Possui 16 anos de experiência profissional em marketing e vendas em 
empresas nacionais e multinacionais. Há quatro anos atua como docente na FGV e 

recentemente pelo IBMEC, nos Programas de MBA, Pós-graduação, Curta Duração, In 
Company e Online. Sua bagagem acadêmica e profissional muito pôde acrescentar aos alunos. 

 

O CADEMP de Gestão e Liderança propõe aos participantes desenvolver uma nova e atualizada 
visão da liderança, capacitando os alunos utilizar técnicas e instrumentos adequados para 

atuar como gestores de pessoas, ampliando o seu desempenho e gerando um diferencial 
competitivo. Desenvolve também ações com inteligência emocional, para criar uma rede de 

relações profissionais saudáveis e produtivas, alcançando o melhor desempenho de todos e 

gerando assim os resultados desejados. 
 

Confira abaixo os depoimentos do professor e de quem participou do curso: 
 

“Foi interessante perceber a evolução da equipe desde o início até o fechamento do curso. As 
atividades e os exercícios em sala de aula concretizaram o aperfeiçoamento em liderança. A 
turma foi interativa e integrada com os objetivos propostos. Cada participante foi responsável 
por trazer para o time suas aptidões gerenciais individuais possibilitando, assim, um 
conhecimento mais aplicado. Após o curso, os alunos estão aptos a desenvolver seu estilo de 
liderança alcançando tanto o crescimento profissional quanto os resultados da empresa.” - 
Randes Enes, Professor da FGV. 

 

“Este curso proporcionou à toda equipe de gestores e coordenadores da TOTVS (Goiás) os 
conceitos, análises e melhores práticas para identificar perfis, liderar e motivar pessoas no 
âmbito profissional. Com este treinamento, as lideranças da empresa tiveram oportunidade de 
nivelar seus conhecimentos a respeito, bem como compartilhar suas experiências do dia-a-dia 
da operação.” - Eliana Oláh, Diretora Administrativo-Financeira da TOTVS. 

 
Para conhecer mais sobre este e outros cursos de curta duração da Fundação Getulio Vargas, 

acesse nosso website ou contate nossa Central de Atendimento. 

 

 

https://bl2prd0510.outlook.com/owa/redir.aspx?C=ikp5tPLEEUiEVfAq-xn8T7RSIlN_Is8IVT2tsirA09dGqUag-wW-fYGhpOVQcspucbesEORQ3Ko.&URL=http%3a%2f%2fesup.comunicacaoporemail.net%2fregistra_clique.php%3fid%3dTH%7cteste%7c101952%7c75314%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Femprezafgv
https://bl2prd0510.outlook.com/owa/redir.aspx?C=ikp5tPLEEUiEVfAq-xn8T7RSIlN_Is8IVT2tsirA09dGqUag-wW-fYGhpOVQcspucbesEORQ3Ko.&URL=http%3a%2f%2fesup.comunicacaoporemail.net%2fregistra_clique.php%3fid%3dTH%7cteste%7c101952%7c75314%26url%3dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252Femprezafgv
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