


DESENVOLVENDO PESSOAS 
E ORGANIZAÇÕES

Missão Visão Valores

Contribuir com o 
desenvolvimento das 

pessoas e das 
organizações.

Desenvolver soluções 
tecnológicas a partir dos 
modelos de gestão atuais 
com foco na longevidade 

das organizações.

Confiabilidade, Ética, 
Flexibilidade e Foco em 

Resultados.

O Instituto Nacional de Educação e Desenvolvimento - INAED possui um DNA 
fortemente orientado para resultados. Somos focados em criar alinhamento 
entre o propósito das organizações e das pessoas. 

Em um mundo em que excelência e performance andam juntas, atuamos com 
soluções pensadas para proporcionar resultados extraordinários, sustentados em 
alta performance.

Tendo nos processos de formação, educação continuada e desenvolvimento de 
competências os nossos pilares de sustentação, atuamos com projetos que 
integram a estratégia, a governança e todos os demais elementos da gestão de 
modo a contribuir para a sustentabilidade e longevidade das organizações 
dos diversos setores da atividade econômica, bem como, instituições públicas.



+5000

O INAED EM NÚMEROS

+60 +250

+450

+3100 +9500

Auditores líderes em Sistemas de 
Gestão da Qualidade/Ambiental 
formados.

Diagnósticos para desenvolvimento 
de soluções customizadas.

Auditores internos em Sistemas de 
Gestão da Qualidade/Ambiental 
formados.

Horas de auditorias de segunda e 
terceira partes.

Formandos em soluções diversas 
degestão geral (finanças, pessoas,
processos, comercial/marketing e 
estratégia).

Horas de consultorias em metodologias 
de gestão.

Em nossas ações privilegiamos as escolhas que tornem cada cliente único em 
seu espaço de atuação. Assim é que trabalhamos soluções customizadas e 
adequadas para cada negócio. Entendemos que o desenvolvimento do ser 
humano passa pela educação e a formação continuada e que somente assim 
as organizações poderão ser sustentáveis e perenes.



“O INAED atua cocriando, transformando e gerando 
valor para pessoas e organizações.”

 Jaqueline Pimentel 
 CEO INAED



PARCERIA DE EXCELÊNCIA

Em nossas atuações temos contribuído para que os nossos clientes tenham 
no INAED um parceiro na busca de produtividade, desenvolvimento de 
estratégias e implantação de metodologias gerenciais modernas e eficazes.

Para manter o mais alto nível de excelência, firmamos parceria de qualidade 
indiscutível, nos tornando, desde 2011, associado à Fundação Dom Cabral 
para os estados do Maranhão e Piauí.

A FDC é a única Escola de Negócios brasileira que figura no top10 das melhores 
escolas de negócios do mundo no Ranking Financial Times.



Parceiros internacionalmente
 reconhecidos;

Ferramentas de gestão testadas e 
com adequação ao  cenário em que 

a organização está inserida;

Metodologias modernas;

Soluções customizadas;

Transferência de tecnologia - a 
certeza de que a  organização não 
ficará dependente da consultoria.

Evoluir é um caminho natural das organizações. O INAED dispõe de soluções 
customizadas e de metodologias e recursos estrategicamente pensados para 
potencializar modelos de evolução e desta forma, alterar tendências e evitar a 
entropia organizacional.

Pensar diferente. Fazer diferente. Criar modelos mentais que sejam orientados 
para a permanente mudança e que oportunizem novos paradigmas. 

Está em nosso DNA e na missão do INAED empreender caminhos que conduzam 
à melhoria contínua e a constante evolução das pessoas e das organizações.

Soluções em Excelência: somos uma organização criada para promover as me-
lhores práticas de gestão e contribuir para que profissionais e organizações opor-
tunizem a excelência em suas atuações.
 

NOSSAS SOLUÇÕES



Programa de Formação

em BPM com Bizagi

MASP & KAIZEN 

- Soluções para Melhorias
Formação de Auditores Internos 
na norma ISO 14001

Monitoramento de Resultados 

com OKR´s

Formação de Auditores Internos 
nas normas PBQP-H SiAC 2021 
e  ISO 9001

Formação de Auditores Internos 

nas norma ISO 9001 e ISO14001

Formação de Auditores Internos 

na norma ISO 45001
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       Gestão

      Academia de
Fundação Dom Cabral

PARA O SEU
DESENVOLVIMENTO



Consulte nosso site e mantenha-se 
atualizado sobre as novidades em nossas 
programações.



NOSSOS CLIENTES

ALAGOAS PARÁ

PIAUÍ 

MARANHÃO

Data Operações





“Com as metodologias trabalhadas, conseguimos entender de forma muito mais ampla 
todo o processo de gestão e seus benefícios.”

Dr. Guilherme Palácio
HRO

“Participar da Pós-Graduação da FDC foi extremamente gratificante.
 Um programa totalmente customizado para a área da saúde, suprindo exatamente 
nossas necessidades de gestão. Foi extremamente enriquecedor aprender 
e trocar experiências, apoiados por excelentes professores da FDC.”

Dra. Gláucia Andrade
Hospital São Domingo

“O MBA da FDC é um exercício permanente sustentado em reflexões que nos permitem
evoluir. Saio dessa jornada com a certeza de que precisarei equilibrar 
cada vez mais o tripé: valores pessoais, empresa e sociedade.”

Gustavo Oliveira
Fribal

DEPOIMENTOS

“Eu tinha uma expectativa de, no curso de LGPD, 
compreender a aplicabilidade da Lei, na prática. 

A expectativa não só foi atendida, como superada,
pois saí com um plano para implantação. 

Parabéns pela iniciativa!”

Ana Coeli
FontouRHa

“Participar da Pós-graduação da FDC foi extremamente 
enriquecedor... com certeza, um curso que é totalmente 
aplicável na prática.”

Caroline Magalhães
Supermercado Universo

“Participar do curso de Gestão Econômico-Financeirafoi um divisor de águas. 
Foi um mergulho bem estruturado em diversas áreas das finanças corporativas. ”

Hugo Goulart
Complexo Salvatore

“Gostei muito do curso de Formação de 
Auditores Internos em PBQP-h SiAC 2021 

& ISO 9001:2015, aula bem dinâmica. 
O INAED me surpreendeu. Estão de parabéns!!”

Dianny Boff
Llucena Infraestrutura

“Participar do PAN tem sido uma 
experiência bastante enriquecedora 
para a nossa empresa. Ela tem nos 

permitido amadurecer como negócio.”

Kellen Kalli
MEMPS“As metodologias de gestão utilizadas no PAEX

 agregam muito valor a nossa empresa! ”
Isabella Pires
MARKA Engenharia

“O INAED é a melhor solução para alavancar resultados!”

 Alex Cavalcanti
WallTic
 



Whatsapp : (98) 98802-5691 / (98) 9 8475-6539

E-mail: contato@inaed.com

Instagram: @oinaed

Telefone: (98) 3275-4286 / (98) 3304-7311 

@oinaed

INAED - Soluções em Gestão

CONTATOS E REDES SOCIAIS


