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CECOP Evolution

Faça parte da nossa comunidade seu e-mail QUERO SER ASSOCIADO

Transforme sua ótica investindo  

em conhecimento

Acreditamos que a educação é uma chave para o desenvolvimento pessoal e 

profissional de qualquer empreendedor. Por isso, inspirados em um projeto da 

CECOP que já transformou diversas óticas independentes em países como 

Espanha, Itália e Portugal, trouxemos para o Brasil um curso com vagas limitadas 

pensado especialmente para donos e gerentes de óticas. 
 

Desenvolvido em parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração), uma 

das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo, o programa terá duração 

de quatro meses, com encontros presenciais e mentorias online personalizadas. 
Você ganhará conhecimento em diferentes áreas de gestão estratégica 

operacional e mercadológica, gerando um diferencial competitivo que irá 

impulsionar sua ótica. 
 

Dentro de instalações modernas e tecnológicas, você também terá a oportunidade 

de elaborar um plano de negócios baseado no Modelo FIA/CECOP junto a 

renomados professores e empresários. Ao final de cada encontro presencial, 
haverá um debate informal com alguns dos principais nomes do mercado, 
permitindo que você expanda seu networking e troque experiências com diversos 

profissionais do setor. 
 

Mantenha seu empreendimento sempre inovador e competitivo investindo em 

conhecimento. Faça já sua inscrição!

O que você irá aprender:

Gestão Operacional e Financeira 

 

Proposta de Valor e Diferencial  
Competitivo 

 

Gestão de Processos, Pessoas e  

Otimização de Tempo 

 

Gestão de Relacionamento Digital  
e Pessoal com Clientes 

 

Gestão de Clientes: Entendendo e  

Segmentando Consumidores

1

2

3

4

5

Conheça todas as nossas Soluções 

CECOP Labs CECOP Channel Digital Solutions

Acesso a ferramentas de  

tecnologia e startups  

focadas na inovação  

do varejo

Soluções de Marketing  

Experience: olfativo,  
musical e mídia indoor

Soluções integradas em  

Marketing Digital, CRM, prospecção,  
relacionamento e conversão  

de vendas

saiba mais saiba mais saiba mais

Estamos aqui para ajudar com todas as  

suas necessidades comerciais

A CECOP se concentra nas soluções para que você possa se concentrar nos seus negócios.  
Veja o que podemos fazer por você hoje!

ENTRE EM CONTATO

Sobre a CECOP

Programas Materiais

Presença Global Redes sociais

Somos um grupo internacional com mais de 20 anos  

de existência, apoiando óticos independentes com 

 soluções únicas e personalizadas.

Head Office São Paulo 

Rua Conselheiro Crispiniano 105 

São Paulo - SP 

(11) 3262-4160
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Soluções

Digital Solutions

• Portugal 
• Itália 

• Espanha 

• Inglaterra 

• Irlanda 

• Brasil 
• México 

• Colômbia 

• Estados Unidos

Estamos nos principais canais
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Lorem ipsum dolor sit amet 
consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer et est odio. Nulla sit amet 
sem sollicitudin, commodo diam id, facilisis metus. Ut ut venenatis ante, et euismod est. 
Integer id lobortis magna.  
 

Proin suscipit facilisis libero, ac fringilla leo accumsan quis. Quisque interdum lorem 

augue, sit amet elementum turpis ullamcorper id. Aenean tempus maximus dictum. In 

iaculis tempus est, ac feugiat velit ultrices sit amet.  
 

Sed dolor diam, accumsan congue justo quis, convallis varius felis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent laoreet ligula ac hendrerit 
laoreet.

“Há muitos anos que desenvolvo e  

preparo empresários como professor  
e tutor. Acredito que não existe nada  

mais poderoso do que o investimento  

em educação.“

Felipe Borini 
Professor associado da FEA 

USP e Coordenador FIA

SAIBA MAIS


