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Netflix* 

*tenha em conta que o Netflix muitas vezes retira alguns filmes do catálogo e 

em alguns casos republica-os. 

 

Wall Street - Poder e Cobiça 

 

Este é considerado uma das grandes obras sobre o mercado de bolsa de valores. 

Estrelado por Michael Douglas (Oscar de melhor ator) e Charlie Sheen, o filme conta 

a história de um investidor que, para vencer em Wall Street, utiliza recursos ilegais, 

como o uso de informações privilegiadas. 

O filme revela os bastidores das negociações do mercado de ações e questiona se 

vale a pena obter sucesso a qualquer custo. Teve uma continuação, “O Dinheiro 

Nunca Dorme”, também disponível no Netflix. 

 

Wall Street - Money Never Sleeps   

Passados 23 anos, o longa traz a continuação da vida de Gordon Gekko (Michael 

Douglas). Nesta trama, Gekko não mais se dedica a operar o mercado financeiro, 

tendo passado a ministrar palestras e a escrever um livro. 

Ao final de uma de suas palestras, Gekko é abordado por Jacob Moore (Shia 

LaBeouf), um operador idealista do mercado de Wall Street. Jacob vive com Winnie 

(Carey Mulligan), filha de Gekko. Como Winnie e seu pai não possuem contato, Jacob 

utiliza isso para chamar a sua atenção. 

 

The Big Short - A Grande Aposta   

Este filme conta, em tons didáticos, como a crise financeira de 2008 nasceu e tomou 

corpo, a ponto de provocar um colapso na economia dos Estados Unidos e em alguns 

países do mundo. 

 

 

https://www.netflix.com/title/60003330
https://www.netflix.com/title/70125930
https://www.netflix.com/title/80075560
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Um grupo de investidores, a partir da avaliação de uma pequena empresa, percebe 

que o mercado imobiliário vai quebrar e que apostar nos grandes bancos seria uma 

forma de fazer fortuna. 

O grande mérito do filme é fazer com que um tema complicado seja fácil de ser 

entendido. Hipotecas, investimentos de longo prazo e seguros estão traduzidos em 

esquetes bem-humoradas ao longo do filme, vencedor do Oscar de melhor roteiro 

adaptado. 

 

Trading Places - Trocando as Bolas   

Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) é um executivo de sucesso que, assim como o 

negro marginalizado Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), que vive de pequenos 

golpes, tem sua vida muito mudada quando dois riquíssimos corretores, Randolph 

Duke (Ralph Bellamy) e Mortimer Duke (Don Ameche), apostam sobre qual o fator 

preponderante que determina o sucesso de uma pessoa. Mortimer crê que é o 

genético, enquanto Randolph acredita que seja o meio social. Assim fazem acontecer 

desgraças com Louis, enquanto Billy Ray tem uma mudança tão brusca de status que 

inicialmente se desconcerta, sem imaginar que agora tem a casa, o carro e o emprego 

de Louis. 

 

The Wolf of Wall Street - O Lobo de Wall Street   

O filme é dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, que 

interpreta Jordan Belfort, um corretor que ficou milionário ao aplicar fraudes em 

seguro. 

Na trama, Belfort tem que se reinventar após sua antiga corretora falir. Num novo 

emprego, ele percebe brechas nas negociações de seguros e aproveita para crescer, 

até abrir sua própria firma. 

Além de entender como funciona o mercado de seguros, você também vai saber 

como nascem as fraudes e as tramas de corrupção. 

 

 

https://www.netflix.com/title/60011484
https://www.netflix.com/title/70266676
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Margin Call - O Dia Antes do Fim   

Outra produção que trata da crise de 2008, “O Dia Antes do Fim” (a versão do título 

em português) conta a história de um analista que trabalha num banco de 

investimentos e descobre informações que podem aniquilar com a firma. 

Os dados são sigilosos, e ele tem 24 horas para decidir o que fazer com elas. A 

empresa continua a operar ao mesmo tempo em que o mercado antevê o caos 

financeiro em que mergulharia. O filme, com Kevin Spacey (House of Cards), ganhou 

o Oscar de melhor roteiro original. 

O tema central do filme é a informação, essencial para os negócios. 

 

Billions  

Aos que se interessaram, há ainda a série “Billions”. O enredo traz, em 5 temporadas, 

a história de um procurador federal, que inicia uma investigação contra Bobby 

Axelroad, bilionário de fundos de investimentos. 

 

Hank, Five Years on the Brink – Hank / Cinco Anos Depois do Colapso   

Como lidar com a pressão de ter o futuro de uma nação inteira nas mãos? O ex-

Secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson sabe exatamente como é viver essa 

realidade. O documentário Hank: Cinco anos depois do colapso (Hank: Five Years 

from the Brink), traz um depoimento incrível sobre a crise que marcou a economia 

norte-americana – e, por consequência, toda a economia mundial – em 2008. 

No filme coproduzido pela produtora Radical Media e a Bloomberg Businessweek 

Films (braço audiovisual da revista Bloomberg), Paulson explica como convenceu 

bancos, o próprio congresso norte-americano e até mesmo candidatos à presidência 

a aprovar um trilhão de dólares em resgastes financeiros. 

Ter acesso a informações privilegiadas, analisar todos os dados disponíveis – levando 

em consideração o estado da economia mundial – e tomar uma decisão que pode 

significar o sucesso ou o fracasso. Identificou-se com essa linha de raciocínio? Não 

é para menos. Empreendedores e investidores lidam com questões semelhantes 

frequentemente.  

https://www.netflix.com/title/70167125
https://www.netflix.com/title/80067290
https://www.netflix.com/title/70293130
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Criar uma estratégia que envolve grandes quantias de capital ou escolher qual será 

o futuro de uma empresa, são pensamentos de rotina no mundo corporativo. 

 

Além de testemunhar um momento histórico da economia mundial, o 

documentário Hank: Cinco anos depois do colapso retrata muito bem o peso 

que a liderança pode trazer quando exposta a uma enorme pressão. O documentário 

também traz excelentes exemplos de persuasão, argumentação e negociação, além 

de abordar profundamente uma questão crucial: a moral. 

 

A Beautiful Mind - Uma Mente Brilhante   

John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou 

um teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde atuava. 

Mas aos poucos o belo e arrogante Nash se transforma em um sofrido e atormentado 

homem, que chega até mesmo a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos 

médicos que o tratam. Porém, após anos de luta para se recuperar, ele consegue 

retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o Nobel. 

 

Inside job - Trabalho Interno   

O documentário investiga os mecanismos do sistema financeiro que levaram à crise 

que assolou os Estados Unidos em 2008. O filme vai até a Islândia para entender 

como a desregulamentação funcionava naquele país, para em seguida relacionar 

com os Estados Unidos, adeptos dessa prática. 

Corrupção, medidas bancárias abusivas e política foram alguns dos fatores da crise, 

todos retratados no filme, vencedor do Oscar de melhor documentário. 

 

 

 

 

https://www.netflix.com/title/60021793
https://www.netflix.com/title/70139555
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Betting on Zero  

Este documentário traz a batalha travada entre Bill Ackman, investidor americano e 

gestor de fundos, com a global Herbalife. Bill não apenas aposta na queda das ações 

da empresa, como também a acusa de obter lucros de maneira ilícita, utilizando 

o sistema de pirâmide. 

 

Capitalism, A Love Story / Capitalismo, Uma História de Amor  

Michael Moore apresenta uma análise de como o capitalismo corrompeu os ideais de 

liberdade previstos na Constituição dos Estados Unidos, visando gerar lucros cada 

vez maiores para um grupo seleto da sociedade, enquanto que a maioria perde cada 

vez mais direitos. 

Ao conversar com políticos, banqueiros, empresários e vários especialistas, Moore 

tenta identificar como o capitalismo corrompeu os ideais de liberdade previstos na 

Constituição norte-americana. Já ficou claro que a visão do diretor é totalmente 

anticapitalista, e ele prega inclusive o fim deste modelo econômico. 

Concordando ou não com a visão dele, o documentário traz depoimentos importantes 

e uma reflexão sobre o sistema econômico vigente. 

The Founder - Fome de Poder   

Traduzido pelo péssimo nome de “Fome de Poder” no Brasil, a produção traz à luz 

detalhes verdadeiros de tudo que aconteceu para que o McDonald’s se tornasse a 

primeira grande cadeia de fast food em escala mundial. 

O filme mostra a concepção do primeiro restaurante pelos irmãos McDonald e como 

tudo mudou quando eles conheceram um vendedor de máquinas para fazer 

milkshake, Ray Kroc. Dessa sociedade nasceu o monstro que hoje é sinônimo de 

muito coisa ruim que existe no capitalismo moderno. 

 

 

https://www.netflix.com/title/80108609
https://www.netflix.com/title/70122701
https://www.netflix.com/title/80101899
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The Tower Heist - Roubo nas Alturas   

Josh Kovacs (Ben Stiller) era um funcionário exemplar de um dos prédios mais 

badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe 

de uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, como Lester (Stephen 

Henderson), Cole Howard (Casey Affleck), Odessa (Gabourey Sidibe) e Rick (Michael 

Pena), entre outros.  

A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur Shaw (Alan Alda), o bilionário 

ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando 

o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh 

convida um vizinho (Eddie Murphy) para ajudá-lo a descobrir aonde foi parar esse 

dinheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do 

destino da fortuna. 

 

Saving Capitalism / Salvando o Capitalismo   

O documentário segue a jornada do ex-secretário do governo americano e professor 

Robert Reich, enquanto ele compartilha, no coração da América conservadora, suas 

ideias sobre os novos rumos que a economia do país deveria tomar.  

Robert Reich se encontra com diversos americanos, sejam eles republicanos ou 

democratas, conservadores ou progressistas, para discutir os problemas econômicos 

que o livre mercado e o Capitalismo estão trazendo para a sua nação. Como pode 

uma nação tão poderosa estar colocando a maioria do seu povo na linha de baixo da 

pirâmide? 

Para os que começaram a descobrir como funciona esse sistema  e quais são os 

problemas inerentes a este modelo econômico, “Salvando o Capitalismo” pode servir 

como uma “aula básica” para que o espectador comece a perceber como a roda do 

livre mercado tem girado nos Estados Unidos (nada muito diferente do que se vê em 

outros países). Inclusive os gráficos comparativos que são exibidos contribuem 

bastante para dar noções sobre o tamanho do problema. 

 

 

https://www.netflix.com/title/70202145
https://www.netflix.com/title/80127558
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Dirty Money - Na Rota do Dinheiro Sujo   

Na Rota do Dinheiro Sujo é um documentário americano em formato de minissérie 

que conta histórias de corrupção corporativa nos EUA. É uma obra original da Netflix, 

que lançou todos os 6 episódios de uma vez em 26 de janeiro de 2018.  

Seu tema principal é a corrupção corporativa, mas às vezes a corrupção pública 

aparece como forma de encobrir a primeira. A corrupção pública não existiria sem a 

privada, pois sabemos de onde vem seu financiamento.  

Mas esta série não fala da corrupção mais conhecida na América Latina: a dos 

contratos governamentais e dos subornos. Ali se descrevem casos de corrupção 

organizada, algo semelhante ao crime organizado, mas mais sutil em seus 

procedimentos e, além disso, uma forma muito mais tolerada e bem vista pelo 

sistema. 

O êxito da série se dá por tratar de um aspecto muito atual e mencionar nomes que 

chamam a atenção do público. Por isso, começamos pelo sexto e último episódio da 

primeira temporada, que é sobre Donald Trump. Aqui se põe a nu a carreira anterior 

do atual presidente dos Estados unidos, seu verdadeiro papel no setor imobiliário. O 

quinto episódio se ocupa do xarope canadense de bordo, produto valorizado por seu 

valor medicinal. Em 2012, houve um roubo de 3 mil toneladas do precioso xarope. A 

investigação revelou detalhes estranhos sobre uma indústria “inocente”. 

O quarto episódio se chama “Banco dos Cartéis” e desmascara o grupo financeiro 

HSBC, que pretendia aparecer como o banco mais perfeito. Resultou no pior, pois 

lavava dinheiro do narcotráfico mexicano. Eram centenas de milhões de dólares 

lavados com uma evidente ligação com o crime organizado, responsável por milhares 

de mortes no México. Os maiores clientes do HSBC eram os cartéis de Juárez e 

Sinaloa. O incrível foi que ninguém foi preso, somente foram aplicadas multas de 2 

bilhões de dólares e o compromisso de não voltar a delinquir. 

 

 

https://www.netflix.com/title/80118100
https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2018/02/serie-documental-da-netflix-escancara-crimes-do-hsbc
https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2018/02/serie-documental-da-netflix-escancara-crimes-do-hsbc
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No terceiro episódio nos encontramos com uma empresa conhecida: a farmacêutica 

Valeant. Esta empresa, diferentemente das típicas indústrias do setor, não gastava 

quase nada com pesquisa. Só se dedicava a comprar pequenas companhias que 

tinham algum medicamento exclusivo. Uma vez em suas mãos, com a segurança de 

que a Valeant possuía o único alívio de uma enfermidade incurável, aumentava o 

preço em proporções exageradas. Um caso típico foi da Glumetza, um comprimido 

para diabéticos. Em 2015, a Valeant adquiriu a empresa fabricante Salix e elevou em 

800% o preço do remédio (2015-10-04 New York Times). Era um assalto a mão 

armada. Valeant prometeu abaixar o preço, mas não o fez até que foi obrigada. 

“Payday” (Dia de Pagamento) é o segundo episódio. Ali, uma empresa oferecia 

empréstimos a trabalhadores pobres, em troca de ter acesso a suas contas bancárias. 

Os trabalhadores eram enganados e nenhum teve força para se opor. Até que 

intervieram grupos de defesa cidadã. Uma prova a mais de como um Estado 

capitalista precisa de regulações, caso contrário, deixa muitas portas abertas para o 

abuso. 

O primeiro episódio é um dos que causa mais indignação. Trata-se de uma artimanha 

utilizada pela Volkswagen nos Estados Unidos. A montadora introduziu há uns poucos 

anos um modelo a diesel muito econômico e limpo. Mas a agência estadunidense de 

proteção ambiental descobriu que a VW havia colocado um equipamento que fazia 

com que as taxas de emissão de CO2 parecessem mais baixas, um software que 

reduzia em 40% as emissões detectadas. Em que pesem as provas evidentes, os 

executivos da Volkswagen negaram tudo até o último instante. Na Alemanha, 

disseram que isso era comum a todos os fabricantes, porque assim diziam defender 

a indústria do seu país. 

Steve Jobs: Billion Dollar Hippy  

O cofundador da Apple, Steve Wozniak, e outros especialistas dão suas opiniões 

sobre a ascensão, queda e retorno da Apple com Steve Jobs no comando.  

O vídeo possui entrevistas com Mike Murray, marketeiro do Macintosh na Apple; 

Andrew McGuinnes, responsável pela publicidade da maçã na Europa; Daniel Kottke, 

amigo pessoal de Steve Jobs; e Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple.  

 

 

https://www.netflix.com/title/70273870
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O documentário também define Steve Jobs como uma “transformação entre dois 

mundos”: a contracultura hippie até o surgimento de uma realidade dominada pelos 

computadores. 

Há ainda detalhes da atuação do ex-presidente da Apple na Atari, com o game 

Breakout. O  no jogo teve participação de Steve Wozniak, o que gerou uma polêmica 

sobre o pagamento do serviço. Steve Jobs prometeu à Wozniak que seria 50% para 

cada um, mas parece que ele levou mais com o desenvolvimento do título. Diretor: 

Laura Craig Gray, Tristan Quinn Estrelas: Evan Davis, Steve Jobs, Daniel Kottke | 

 

HBO 

Too Big to Fail - Grande Demais para Quebrar  

Misturando ficção com traços de realidade, o longa Too big to fail explica a crise de 

2008 sob a perspectiva do Secretário do Tesouro americano, Henry Paulson, 

enquanto o CEO do banco Lehman Brothers busca salvar a instituição.   

Figurões do mercado financeiro, como Warren Buffet (maior investidor do 

mundo), Dick Fuld (CEO do banco Lehman Brothers) e Ben Bernanke (presidente do 

Federal Reserve) são os responsáveis por conferir um toque de realidade à trama.  

 

AMAZON 

Boiler Room - O Primeiro Milhão   

Boiler Room procura explorar bem a questão de como o mercado financeiro aproveita 

do interesse dos jovens que estão entrando no ramo. A história aborda as 

experiências de um rapaz que entra para trabalhar em uma firma de corretagem e, 

pela habilidade de venda e desenvoltura, logo se destaca. Mas ele começa a 

desconfiar que a empresa talvez esteja envolvida em negócios sujos e, ao longo da 

história, descobre quais são esses negócios e que talvez o trabalho principal dele seja 

desmascarar isso. 

É aconselhável para todos que se interessam pelo mercado financeiro, para que 

vejam como certas pessoas que tem más tendências e más intenções e podem se 

aproveitar desse interesse dos jovens. 

 

https://www.hbo.com/movies/too-big-to-fail/
https://www.amazon.com/Boiler-Room-Giovanni-Ribisi/dp/B0034ZRFBA
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Becoming Warren Buffet   

O documentário mostra a jornada percorrida por Warren Buffet antes de se tornar um 

investidor bilionário. O longa traz, também, alguns aspectos curiosos a respeito da 

vida de Buffet, como o fato de possuir apenas uma casa, mesmo com toda a sua 

fortuna. 

Floored   

Entre em um mundo em que o pandemônio reina e dita as regras de ambição 

imprudentes: os pregões nos desfiladeiros financeiros do centro de Chicago. Aqui, os 

homens usam sinais manuais estranhos para comprar e vender de tudo, desde 

barriga de porco a soja, enquanto carregam o peso da   complexa economia sobre 

seus ombros - junto com suas jaquetas de néon. É um lugar físico e contundente, 

onde um pequeno ganho cria heróis, ricos além do que a educação no ensino médio 

deveria permitir. Mas o movimento errado no dia errado pode arruinar vidas. Em um 

momento em que milhões perderam fortunas no mercado de ações volúvel e há um 

medo abundante sobre o sistema financeiro vacilante, o FLOORED é um olhar 

emocionante e honesto por trás da cortina do pregão que poucos já viram. 

The Rogue Trader / A Fraude   

Nick Leeson (Ewan McGregor) é um dos muitos empregados do Barings Bank. Nick 

é mais ambicioso que a maioria e não pretende trabalhar sempre como um 

escriturário, assim quando lhe é oferecida a chance de ir para Jacarta para resolver 

um problema, que ninguém quer assumir, ele agarra a oportunidade com ambas as 

mãos. Lá ele conhece e se casa com Lisa (Anna Friel). Juntos eles vão para 

Singapura, quando o banco oferece a ele um emprego de corretor da bolsa para 

montar as opções de operação em mercado futuro.  

Toda tragédia depende de uma longa conjunção de fatores. Um subordinado de 

Leeson comete um erro de negociação, perdendo 20.000 libras. Ao invés de assumir 

a perda e demití-lo, Nick tenta ganhar o dinheiro de volta apostando em derivativos 

usando dinheiro do banco. Não adiantou muito pois seu subordinado acaba pedindo 

demissão. 

 

O prejuízo é oculto numa falsa conta bancária -- de código tristemente famoso: 88888. 

Assim, parece que é apenas um cliente do Banco que está perdendo dinheiro. 

https://www.amazon.com/Becoming-Warren-Buffet-Buffett/dp/B01MSBOHUM/ref=sr_1_1?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1489578453&sr=1-1&keywords=Becoming+Warren+Buffett
https://www.amazon.com/Floored-Jon-Najarian/dp/B00407XR4A/ref=sr_1_1?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1489579185&sr=1-1&keywords=floored
https://www.amazon.com/Rogue-Trader-Ewan-McGregor/dp/B00002RAPA
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Outros problemas aparecem. Um grande cliente pressiona por contratos a preços 

abaixo do mercado, do contrário vai para outro banco. Nick garante o preço 

assumindo que pode ganhar a diferença nas próximas especulações. Mas o cliente 

muda de banco assim mesmo, deixando Nick com o mico na mão. 

 

Sem saber do prejuízo oculto, a cúpula do Barings acha que Nick está fazendo uma 

montanha de dinheiro, e é contaminada pela cobiça. Requisitam que faça lucros 

absurdos em questão de dias para assegurar um gordo bônus. Há a famosa citação 

de Peter Baring: "Afinal de contas, parece não ser tão difícil fazer dinheiro nos 

mercados de ações.". Outro executivo chega a brincar com a possibilidade de fechar 

o resto do banco, "pois somos apenas overhead". 

A estocada final foi o terremoto de Kobe em 1995, que derrubou a Bolsa japonesa e 

dobrou as perdas de Nick num único dia. Leeson ainda tentou uma última cartada: 

apostou que a Bolsa japonesa recuperar-se-ia rapidamente nas semanas seguintes. 

Isto não aconteceu, e Nick fugiu, para ser preso alguns dias depois. 

 

Nick deixou para trás perdas de 300 milhões de libras. Para supremo azar, o banco 

agiu de forma inepta nos dois dias seguintes à sua fuga. As perdas subiram a 800 

milhões, o Barings foi declarado insolvente e vendido ao banco holandês ING... por 

uma libra esterlina.  

O interessante é que Leeson cometeu poucos crimes "de verdade", tendo sido 

condenado essencialmente por estelionato -- por ter fraudado os registros que 

justificavam o saldo negativo da conta 88888. Até onde se pôde apurar, ele nunca 

tirou proveito pessoal das operações. 

O mundo da especulação aprendeu uma dura lição, e o episódio virou exemplo de 

como não se deve fazer as coisas, tanto em termos de controle interno, como em 

termos de gerenciamento de riscos de investimentos. 

Nick Leeson sobreviveu à prisão e a um câncer de intestino. Ele vive na Irlanda, 

casou-se novamente, formou-se em Psicologia e vive basicamente de proferir 

palestras. Ele pode trabalhar no que quiser e inclusive opera na Bolsa -- com seu 

próprio dinheiro, é claro. Mas qualquer renda acima de 7.000 libras mensais deve ser 

entregue ao liquidante do Barings para ajudar a pagar as antigas dívidas. O site dele 

é http://www.nickleeson.com. 

 

http://www.nickleeson.com./
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https://phiinvestimentos.com.br/hank-cinco-anos-depois-do-colapso/ 

http://www.adorocinema.com 

https://blog.opinionbox.com/como-entender-o-comportamento-do-consumidor/ 

https://medium.com/@tuliopb/13-li%C3%A7%C3%B5es-de-neg%C3%B3cios-que-aprendi-assistindo-
fome-de-poder-the-founder-eda09951f7f9 

https://www.imdb.com/title/tt1326220/ 

http://pocilga.com.br/2018/01/critica-salvando-o-capitalismo/ 

https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2018/02/na-rota-do-dinheiro-sujo-a-corrupcao-nao-e-so-

publica/ 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/02/conheca-tres-filmes-que-explicam-historia-da-

microsoft-e-da-apple.html 

https://forum.cinemaemcena.com.br/index.php?/topic/2564-filmes-sobre-esc%C3%A2ndalos-

financeiros/ 
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         Sobre o GrupoTreinar: 

“Somos uma rede de valor com foco em tre inamento e capac itação     

prof iss ional oferecendo mais de 230 ofer tas em 23 áreas de conhec imento  

d ist intas e temos como missão ser um Canal de Divulgação e Dis t r ibuição de 

nossos parceiros de conteúdo”.  

Estabelecemos e apr imoramos um processo cont ínuo para a local ização de 

espec ial is tas  e captação automát ica de conteúdos s ignif icat ivos. Todos os 

ques itos  postados são aval iados,  bem como as qual i f icações do Professor ou 

Consul tor ,  pois  atuamos em conformidade com a ISO 10015 *  e ass im 

asseguramos aos nossos c l ientes toda qual idade ex ig ida.   

Dispomos de um ambiente tecnológico completo para apoio na captação,  

publ icação e d ivulgação destes conteúdos e nossa tecnologia poss ibi l i ta  

capac i tações e consul tor ias “onl ine” de forma s íncrona ou assíncrona.  

“Mantemos uma centra l de re lacionamento para com os c l ientes,  sendo que já 

atendemos mais de 300 das 500 maiores empresas nestes mais de dez anos 

de atuação.”                                                                            

Antonio Bucci  –  CEO 

 

Qu a l i da d e  -  D i r  

 

* (A B NT  NB R IS O 1 0 01 5 :2 0 0 1  Ge s tã o  d a  Q u a l i d a d e  –  D i r e t r i ze s  p a ra  T re i nam e n t o  

 


