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VANTAGENS PROPORCIONADAS PELA REDE DeROSE
PRIVILÉGIOS E FACILIDADES AOS ALUNOS
Possibilidade de praticar, quando em viagem, noutras Escolas, em várias cidades de
todas as regiões do Brasil e no exterior, nas capitais dos principais países da Europa e
das Américas. O aluno não precisa interromper seu programa de práticas. Para isso,
deve levar sempre o passaporte do DeROSE Method.
Redes de amizades travadas com pessoas interessantes, viajadas, cultas, bonitas,
divertidas, descontraídas. São as melhores amizades das nossas vidas!
Garantia de praticar com profissionais formados em cursos de extensão
universitária nas universidades federais, PUCs e nas melhores faculdades
particulares.
Garantia adicional de saber que seus instrutores são reavaliados todos os anos pela
Federação do respectivo estado ou país.
Vivência de um Método ultra completo, que só é encontrado na Rede DeROSE.
Ambiente acolhedor, com instrutores amáveis e com colegas muito queridos.
Convênios com lojas e profissionais que oferecem preços especiais ou brindes.
Carteirinha de aluno para obter preços reduzidos nos teatros, cinemas, shows e
casas de espetáculos que as aceitem, bem como nas lojas conveniadas.
Participação em cursos com valores reduzidos, diferenciados conforme o seu grau
de aluno.
Participação e valores especiais em Festivais (quando ocorrem em São Paulo,
Florianópolis, Buenos Aires, Portugal, Paris, New York e Hawaii, alguns anuais,
outros esporádicos).
Incentivo e facilidades para viagens a outros países, eventualmente, com
hospedagem em casa de colegas, cujas amizades tenham sido cultivadas nos
nossos eventos internacionais.
Continua –
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Networking (DeROSE Business Network).
Atividades culturais (jantares, tertúlias literárias, recitais, exibição de vídeos,
festas, cursos, passeios, viagens, trekkings, praias, surfing, saídas para teatros,
exposições, cinemas, restaurantes).
Para os alunos na formação profissional, desenvolver e comercializar produtos
dentro da Rede.
Aulas esporádicas e cursos com o Sistematizador do DeROSE Method.
Um sistema genial de descartar objetos, livros, CDs, DVDs, eletrônicos,
eletrodomésticos, computadores, móveis, quadros, qualquer coisa e anunciá-los
no site Descartes com Método. Quem estiver interessado, vai lá buscar sem
nenhum custo. Tem gente que mobiliou o apartamento dessa forma. (NB: o
acesso é feito por meio do seu instrutor.)
Contar com um ambiente sadio, sem fumo, sem álcool, sem drogas e com
incentivo a uma boa, alimentação, boa forma, boas relações humanas, boa cultura,
em suma, tudo de bom!

REGALIAS E FACILIDADES AOS INSTRUTORES
ALÉM DA MAIORIA DOS PRIVILÉGIOS DOS ALUNOS,
OS INSTRUTORES CONTAM COM MAIS OS SEGUINTES:

Acesso a uma profissão cujo mercado é ávido e em crescimento.
Intercâmbio cultural em outros países, podendo, inclusive, combinar com algum
colega instrutor que troquem de lugar: ele venha para o seu país e você vá ao país
dele, cada qual dando aulas para os alunos, um do outro, durante um a três meses.
Pode ser combinado, até mesmo, que cada um fique hospedado na casa do colega
que viajou.
Reavaliação e revalidação anual pela Federação do seu respectivo estado ou país.
Redução expressiva dos preços em cursos com o Sistematizador.
Preços privilegiados em cursos com todos os ministrantes da Rede.
Preços especiais em Festivais e outros eventos culturais.
Aulas, sem custo, com o Sistematizador, às terças-feiras, na Sede Central, em São
Paulo.
Possibilidade de produção de suprimentos, com um mercado já garantido, inclusive
para exportação.
Orientação e aconselhamento na hora de criar um produto.
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Apoio dos colegas Empreendedores, com troca de informações e know-how.
Possibilidade de participação em todos os eventos de aprimoramento profissional
da Rede (três por ano), sendo que um deles, o “Empreender”, é free, como cortesia
do Office Brasil.
Acesso ao Sistema de Monitoria, com a orientação próxima e sistemática do seu
antigo instrutor.
Acesso ao Sistema de Supervisão, com a orientação superior e sempre que
necessária, por parte de um Supervisor Sênior.
Facilidades e orientação para escrever e publicar livros.
Acesso a uma literatura própria da Rede, obras excelentes, escritas por autores
nossos.

PRERROGATIVAS E FACILIDADES ÀS ESCOLAS CERTIFICADAS
ALÉM DE TER TODAS AS VANTAGENS LISTADAS ACIMA, DE ALUNOS E INSTRUTORES,
OS DIRETORES CONTAM COM AS SEGUINTES PRERROGATIVAS:

Utilização da marca DeROSE
Força da marca.
Força do trabalho em Rede.
Correspondência regular informativa com dicas, avisos, notícias, campanhas,
aconselhamento e orientação.
Relação com 40 suprimentos diferentes (nesta data) que podem ser adquiridos
para revenda aos seus alunos para fins didáticos, ou utilizados para finalidades
tático-estratégicas em benefício da sua própria escola.
Preços especiais na compra dos produtos disponíveis na filiação (podem ser com
reduções de 40%, 50% e, em alguns casos, mais do que isso).
Apoio recíproco, troca de figurinhas com outros Diretores e indicação mútua de
alunos.
Marketing global, um serviço organizado pelos próprios filiados em benefício de
todos.
Quando for Diretor de Escola que tenha grau de Docente ou Mestre, a
possibilidade de ministrar cursos em todas as escolas, de todos os países.
Intercâmbio de produtos e serviços para outras escolas.
Troca de know-how nas questões administrativas e operacionais.
Auditorias de certificação: na verdade, consultorias que auxiliam a manter o
padrão de qualidade.
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PONTO DE VISTA DO FILIADO
O QUE VOCÊ LEU ATÉ AGORA FOI O PONTO DE VISTA DO CREDENCIADOR.
MAS O QUE O FILIADO ACHA DISSO?

André Guilherme Novo Acho que o mais incrível de estarmos em rede é o apoio mútuo e a
troca de know-how.
Outra grande vantagem que também abrange os alunos é encontrar amigos sinceros que
compartilham dos mesmos hábitos em vários países.

Luciano Melo Na minha opinião a revalidação anual deveria ser para todas as profissões, isso
mostra o nível de profissionalismo, respeito e comprometimento para o público que queremos
trabalhar e para o mundo. A vantagem de intercâmbio, a troca de experiências entre os
empreendedores, a visão de sermos uma grande família e permanecermos unidos, acaba sendo
um ambiente incrível e idealizador para os profissionais da nossa instituição e para os alunos.

Fabiula Blum Estar com a galera, participar de eventos e cursos, fazer muitos amigos e estar
perto de você, Mestrão, já seria maaaais que suficiente. Mas queria aproveitar para
compartilhar uma outra percepção. Na minha primeira empresa, tive que descobrir
praticamente tudo sozinha. Mesmo concluindo a faculdade e buscando inúmeros cursos
complementares, não consegui encontrar um conhecimento que me ajudasse no dia a dia, que
me mostrasse o que fazer para ter mais clientes, mais sucesso, oferecer um bom serviço,
precificar o trabalho e até mesmo identificar as reais necessidades dos meus clientes. Nem
tinha com quem conversar a respeito. Fui descobrindo na prática, errando e acertando, ao
longo de 12 anos de muito garimpo. Já no DeROSE Method, encontrei tudo pronto. Além da
identificação com o Mestrão, com a filosofia e com a egrégora, tudo o que eu preciso para
crescer alguém já idealizou, já fez e compartilhou o caminho das pedras. Existem inúmeros
pontos de partida, além de uma infinidade de materiais. O que preciso ter é força de vontade e
algumas poucas ideias para girar o que já está funcionando. Isso é magnífico! Outra coisa
maravilhosa é que em algum lugar do planeta tem alguém, assim como eu, tendo ideias que
um dia podem ajudar todos a crescerem juntos e isso será compartilhado com o grupo. Não
para nunca \0/

Ana Meireles Pela minha curta experiência, de apenas 6 meses como Empreendedora (do
DeROSE Method), a filiação traz uma série de vantagens:
-sempre que tenho um projeto em mente o facto de poder contar com o aconselhamento e
ajuda dos restantes colegas e escolas torna todo o percurso mais simples e menos dispendioso,
quer em tempo, quer em dinheiro;
-a partilha de conhecimento e experiências dos restantes colegas também me permite já iniciar
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um percurso com menos "erros básicos" que caso eu tivesse de descobrir por mim tornaria a
minha evolução profissional mais lenta.
Assim bem resumidamente, apenas tenho 6 meses como empreendedora e considero que a
minha arrecadação já está a ficar boa (está bem melhor que a praticamente todos os meus
colegas que terminaram a faculdade comigo!!!), tudo isto sempre a aprender mais e a evoluir.
Porém tudo isto só é possível estar a ser assim rápido e fácil devido à filiação.
Por isso estou muito grata a todos os demais empreendedores (e particularmente ao nosso
querido Mestre) que "penaram", para estarem no patamar que estão e por levarem a nossa
cultura tão longe e por tornarem a nossa marca tão séria, pois é graças à vossa partilha de
experiências e ao vosso conhecimento que para nós o trabalho é tão fácil
:D

Shantala Casanova Como instrutora o fato de ter inúmeras pessoas com quem contar, trocar
experiências, erros, acertos, é uma das principais vantagens. Não nos sentimos sozinhos. E
para os alunos, me baseando em relatos que já escutei dos meus, é principalmente poder viajar
e praticar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eles ficam fascinados com isso! Voltam
de viagem elogiando as escolas que visitaram e dizendo que se sentiram em casa. Também
percebo que eles admiram muito termos que fazer revalidação todos os anos, isso passa
segurança de que nosso trabalho é sério.
❤

Maria Cruz Vínculo mais próximo com a instituição, com o preceptor e com os membros
(diretores, instrutores, alunos da rede); segurança de pertencer a uma instituição séria, ética e
de sucesso; poder atualizar-se sempre que puder, pois há muitos cursos, festivais, eventos de
negócios, de empreendedorismo etc., para crescer, ter sucesso tornando-se um profissional
bem sucedido etc. Também quando nossos alunos viajam a outros lugares que tenham
representação do Método, podem usufruir de boas companhias ao fazer suas práticas, sem
ônus ou simplesmente conhecer outras escolas mais desenvolvidas. A meu ver só vantagens.
Amo isso tudo.

Eduardo Saldanha Para além do que os colegas já referiram destaco o acesso com desconto
[*atenção, Eduardo Saldanha: devemos evitar o termo “desconto”] a um dos principais
ativos que são os nossos livros e produtos. Ninguém tem livros como nós, ou se tiverem é
apenas um! Os livros são um diferencial muito importante.

Ana Fior Somos uma instituição formada por muitas escolas que primam por fazer um
excelente trabalho! Além de cursos e consultorias para aprimoramento, possuímos vários
eventos que contribuem para o rápido desenvolvimento dos nossos profissionais. Isso faz com
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que um instrutor mesmo em início de carreira realize um bom trabalho. Nossas trocas de
experiências e know-how são intensas e enriquecedoras!

Eduardo Cirilo Fazer parte da família sempre foi a maior vantagem de ser filiado... o
material didático é um bónus. Sempre pensei assim, quer como mero instrutor (1999), quer
depois como Diretor (desde 2004).

Lêda Santos O vínculo é muito fortalecedor. Contar com a troca de experiências, constante
aperfeiçoamento, material didático, visão estratégica e tática... Tudo isso redimensiona o
poder de realização. A estrutura da Rede é incrível.

Mário Vendas Partilha de know-how; ampliação do círculo de amizades; renovação e
melhoria das nossas competências; maior probabilidade de dar certo financeiramente e não
fracassar; oportunidade de viajar e ampliar horizontes etc.

Aurora Milanez Credibilidade!

Daniel Suassuna Possibilidade de viabilizar grandes eventos

Márcia Cordoni Para o aluno a certeza de ter profissionais competentes, pois todos passam
por revalidações anuais, confirmando sua excelência técnica e pedagógica. Direito a continuar
praticando quando em viagem para outra cidade ou país. Redução dos valores em cursos,
eventos e festivais. E o respaldo de um trabalho com mais de 56 anos no mercado.
Para o Empreendedor do nosso Método, estar credenciado significa partilhar todo
conhecimento nas áreas filosóficas e profissionais, fazer parte de uma escola de características
únicas no mundo, participar com valores reduzidos em cursos, eventos, festivais e viagens. E
sobretudo estar vinculado a um grupo de pessoas que têm os mesmos ideais.

Carla Mader Estar junto dos mais experientes, ter o carinho e apoio da família DeROSE.
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Cecilia Sampaio Credibilidade;
Contar com uma imensa rede de apoio e orientação, em táticas e estratégias;
Aumentar o círculo de amizades e convivência com ideais semelhantes;
Realizar mais com menos: adquirir produtos que fidelizam e oferecem uma excelência na
formação profissional;
Descontos* justos pela filiação.
[*Devemos evitar o termo “desconto”.]

Fernanda Lima É uma garantia de excelência, pois permanecemos ligados a pessoas com
grande experiência e grande conhecimento.

Michele Thaysa de Souza - Nosso segmento é único, por isso, vejo os eventos profissionais
como uma grande vantagem!! Não há ocasião melhor para aprendermos a crescer.
- A segurança, por estarmos respaldados por diversas instituições militares, políticas, etc.
- A credibilidade, por estarmos no mercado há 56 anos e por estarmos presentes no mundo
todo.
- Ter infinitas possibilidades de empreender, dentro da rede.
- A força da egrégora.

Denise Trombani ✔ Credibilidade
✔ Intercâmbio de competências e informações valiosas
✔ Respaldo de profissionais super experientes
✔ Sensação de pertencimento
<3

Sergio Ferreira Aprendizado constante;
Credibilidade instantânea:
Fazer grandes amizades;
Ter o reforço da energia de uma egrégora poderosa;
E muitas outras coisas.

Mara Amaral Uma marca estável e sincronização do nosso trabalho. São tantas coisas!
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Alexandre Meirelles Ter um Sistematizador vivo que nos coordena. Participação nos
eventos. Know-how compartilhado. Poder adquirir material didático com descontos.
Organizar eventos com outras Escolas. Orientação vertical (Supervisor) e horizontal (monitor).
Apoio de colegas com produtos e livros. [*atenção, Alexandre: *Devemos evitar o termo “desconto”.]

Daniela Areal Privilégio de poder aprender diretamente e presencialmente com o Mestre*
DeRose; de fazer parte de uma egrégora forte (ao nível de laços de amizade, de sentimento de
família e ao nível de estrutura de apoio profissional e pessoal); garantia de excelência técnica
e estimulo à melhoria contínua; Participação em Festivais.
[*Solicitamos que o tratamento Mestre não seja utilizado fora do ambiente da escola.]

Francisco Lozano Figueroa Identidad, reputación, seriedad y la capacidad de aprender de
personas que ya han transitado ese camino. Asimilando desde el día uno, ese conocimiento
práctico que sólo años de profesión pueden brindar. Ser parte de un equipo inmenso de
personas que buscan tornarse mejores individuos y transformar el mundo en un lugar mejor.

S INCE 1960
Para conhecer nossos endereços em todos os países, visite o site www.DeRoseMethod.org
e-mail: secretaria@MetodoDeRose.org
Tel. (11) 3081-9821
Ou venha conhecer a nossa Sede Central, na Alameda Jaú, 2000 –
São Paulo SP – Brasil
Paris – London – Roma – Barcelona – Lisboa – Porto – New York – Hawaii – Edinburgh –
Rio – São Paulo – Buenos Aires – Mendoza – Córdoba – Bariloche – Santiago de Chile
Brevemente:
Berlin – Montreal – Vancouver – Sydney – Madrid – Ibiza – Ciudad de México – San Diego –
San Francisco – Orlando – Santo Domingo – Guatemala – Finlândia
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