




Em 1964, a ditadura retira o 

ensino da filosofia e sociologia 

nas escolas. Com isso, 

perdemos a noção e o 

conhecimento estruturado de 

ética e moral, além da falta 

de senso crítico para emitir 

juízos de valores.

Em 1969 o governo militar 

torna obrigatória a 

educação moral e cívica. 

O objetivo aqui era tornar o 

povo obediente de uma 

moral conservadora, que 

não tem relação com a 

ética.

Sem os estudos da filosofia de 

forma estruturada e profunda, 

os valores familiares e 

religiosos são assumidos como 

conceitos de ética e moral, o 

que não é uma verdade 

universal.  Surge aí o “jeitinho” 

brasileiro de ser.

Mais de 50 anos sem 

estudar ética e moral, o 

“jeitinho brasileiro”  tomou 

conta do Brasil como traço 

cultural, produzindo o mal 

para empresas, governo e a 

sociedade.



Liderar pessoas, programas, projetos, empresas e até uma 

família, sem conhecer ética e moral profundamente, você só 

dispõe de algumas ferramentas do senso comum: Valores 

Religiosos, Valores Familiares e Valores Cívicos. 

Nada disso tem a ver com ética e moral.



Conhecendo Ética e Moral com profundidade e de forma estruturada, 
você consegue:

➢ Conhecer os conceitos estruturados e contemporâneos da ética e da moral

➢ Saber diferenciar situações: éticas, antiéticas, aéticas, morais, imorais e amorais

➢ Entender e se posicionar pelos dilemas éticos e morais do dia a dia

➢ Emitir juízo de valor de forma: equânime, imparcial e justo

➢ Saber analisar situações de curto, médio e logo prazo de forma ética e moral

➢ Adquirir Cultura Ética e Moral Organizacional

➢ Evoluir seu repertório e ajudar a construir sociedades mais justas

➢ Ser um referencial ético e moral para pessoas

➢ Ampliar seus horizontes conectando com o mundo (pessoal e corporativo) que 
deseja pessoas éticas na liderança





Encontros virtuais marcados, de 
acordo com a disponibilidade de sua 
agenda, por meio da plataforma 
Zoom, com total confidencialidade.

MODELO 

DE 

CONTRATO 

(*)

HORAS DE 

TRABALHO

ESTIMATIVA 

DE HORAS 

PARA A 

MENTORIA

INVESTIMENTO 

TOTAL

Avulso

1, 2, 3, 4 ou 5 

horas por 

semana

40 horas para 

formação 

básica

R$ 200,00 por 

hora de mentoria. 

Mínimo de 05 

horas

Pacote: 01
10 horas 

mensais
4 meses

R$ 6.000,00 em 4 

parcelas de R$ 

1.500,00

Pacote: 02
20 horas 

mensais
2 meses

R$ 5.000,00 em 4 

parcelas de R$ 

1.250,00

Pacote: 03
40 horas 

mensais
1 mês

R$ 4.000,00 em 4 

parcelas de R$ 

1,000,00
* Os valores serão faturados e emitido boleto para pagamento conforme 

combinado.
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Agendamos uma entrevista virtual de 
30/45 minutos pelo Zoom

Discutimos e entendemos as 
oportunidades e/ou dificuldades a serem 

superadas e/ou implementadas

Fazemos a “lição de casa”, estudamos 
seus objetivos e como podemos, 

efetivamente, ajudar

Estruturamos uma Apresentação sobre a 
mentoria e como será nossa jornada

Apresentamos caminhos e alternativas 
para os seus objetivos dentro do que 

julgamos  o melhor

Ajustamos esses caminhos em função 
dos processos e prioridades existentes 

Apresentamos uma proposta de trabalho 
que atenda plenamente os ajustes

Começamos nosso itinerário com você

No decorrer do projeto você avalia nosso 
trabalho e os resultados que entregamos

VAMOS COMEÇAR?




