
Siqueira Assessoria Empresarial Ltda.
                           Rua Ipanema, 197/1504 – Barra da Tijuca                           CEP 22631-390    Rio de Janeiro, RJ

Fones (21) 3325 9996 e (21) 9914 1517                          siqueira.jairo@gmail.com

Mapa Mental: Técnicas e Aplicações

Este curso mostra como aplicar o Mapa Mental para aprimorar sua criatividade e suas habilidades 
de planejar e organizar seus projetos, tomar decisões, solucionar problemas, planejar e elaborar 
pesquisas, relatórios, palestras, cursos e muitas outras atividades no trabalho e nos seus assuntos 
pessoais.

Hoje, somos continuamente demandados a economizar nosso tempo, melhorar a eficiência e ser 
mais criativos e inovadores. O Mapa mental tem se mostrado uma ferramenta versátil e valiosa para 
desenvolver as habilidades intelectuais e responder a estes desafios.

BENEFÍCIOS DESTE CURSO

 Aprender a usar as técnicas do Mapa Mental e aplicá-las no seu trabalho e em seus assuntos 
particulares.

 Melhorar suas habilidades de coletar, organizar e apresentar informações sob a forma de 
artigos, relatórios, palestras ou cursos.

 Melhorar suas habilidades de analisar problemas, organizar os dados e gerar soluções 
criativas e inovadoras.

 Economizar tempo – o Mapa Mental pode ser adaptado a qualquer tarefa, ajudando a 
aumentar sua eficiência e eficácia.

 Fortalecer a criatividade – a estrutura aberta do Mapa Mental ajuda a liberar sua 
imaginação.

PROGRAMA DO CURSO

Este é um curso altamente participativo, combinando a apresentação de conceitos e técnicas com 
exercícios práticos e discussões, em que você aprenderá como aplicar o Mapa Mental em diversas 
situações do seu dia a dia. O seu conteúdo:

 O que é o Mapa Mental – conceitos, fundamentos e técnicas.
 Os usos do Mapa Mental – exemplos de aplicação em diversas situações.
 As regras do Mapa Mental – princípios, recursos visuais e estilos.
 Softwares disponíveis e aplicativos online.
 A criação do Mapa Mental – o passo a passo em algumas aplicações selecionadas.
 Como o Mapa Mental pode ser combinado com o Brainstorming e outras ferramentas de 

criatividade.
 O Mapa Mental na prática – uma oportunidade para pensar como você usará o Mapa Mental 

no seu trabalho e como você se beneficiará do que aprendeu neste curso.

CARGA HORÁRIA

O curso tem a duração de 8 horas, mas pode ser ajustado às necessidades de sua organização e 
realizado no local e ocasião de sua escolha.
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INSTRUTOR

Jairo Siqueira

Engenheiro, com mais de 30 anos de vivência empresarial em cargos executivos na USIMINAS, 
Vale, Sul América Seguros e Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, e como consultor em gestão 
estratégica, gestão e melhoria da qualidade e inovação de processos empresariais.   Atuando como 
consultor desde 1993, tem liderado importantes projetos de desenvolvimento organizacional em 
setores diversos como alimentos, energia, logística, metal-mecânica, mineração, petróleo, saúde e 
seguros.

Estes projetos incluem organizações como a ANVISA, Agência Nacional de Petróleo, 
Eletronuclear, ECT, Embratel, Furnas, Hospital Samaritano (Rio), INB – Indústrias Nucleares do 
Brasil, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento, Perdigão, Sul 
América Seguros e Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW.

Desenvolvimento de metodologias e treinamentos em Criatividade e Inovação, Planejamento 
Estratégico, Gestão de Mudanças, Gestão da Qualidade, Gestão e Melhoria de Processos e 
Negociação. 

Certified Six Sigma Champion pelo Juran Institute e Quality Lead Assessor pelo STAT-A-Matrix 
Institute. Autor do livro (ebook) Criatividade Aplicada.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Nossos serviços de treinamento e consultoria formam um conjunto coerente de técnicas e 
ferramentas gerenciais destinadas a ajudar os dirigentes a:

 Diagnosticar e identificar as oportunidades de melhoria de resultados.
 Formular, implementar e monitorar suas estratégias para fortalecimento da competitividade 

e rentabilidade.
 Desenvolver as competências internas essenciais para a realização de seus objetivos 

estratégicos. 

A nossa estratégia se fundamenta no Modelo de Capacitação Assistida, que combina o 
aprendizado em sala de aula com sua aplicação imediata na solução de 
problemas reais da empresa, sob a orientação de consultores experientes. 
Este modelo, resumido no ciclo Aprende, Aplica e Multiplica, visa 
formar um grupo de pessoas altamente qualificadas no uso das técnicas de 
Solução Criativa de Problemas e motivados multiplicadores das 
ferramentas de criatividade aplicadas à inovação e melhoria de processos, 
produtos e serviços. 

Com sua forte ênfase na ação imediata, este modelo assegura o retorno dos 
investimentos em capacitação sob a forma de aumento de produtividade, 
melhoria da qualidade e redução de custos.


