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PROGRAMA NACIONAL 
DE TREINAMENTO 
DE EXECUTIVOS

A influência exercida principalmente pela 
aceleração do processo de 
desenvolvimento econômico está forçando 
as empresas brasileiras a se reformularem 
amplamente, objetivando a sobrevivência e 
expansão num ambiente em rápida mudança

Os empresários e dirigentes de órgãos 
privados e públicos estão sentindo 
que. face à crescente complexidade da 
administração,a estruturação, a elaboração 
e a operação das organizações devem 
ser realizadas por pessoal com 
"background” gerencial capaz de criar 
e gerir as tecno-estruturas.

Com base nessas constatações e na 
necessidade que o País tem de adaptar-se 
para a competição do mundo moderno, 
o Governo Federal criou o Programa 
Nacional de Treinamento de Executivos 
(PNTE), que patrocina o Programa 
de Política e Estratégia Empresarial para 
Altos Executivos, em Araxá.



POLÍTICA E ESTRATÉGIA 
EMPRESARIAL

Este programa tem em vista a expansão das 
perspectivas do líder empresarial moderno 
e o desenvolvimento de suas qualificações 
essenciais para uma atuação pessoal 
gradativamente bem sucedida, bem como da 
organização que ele dirige.

O curso, com dez dias de duração, 
abrangerá discussões em grupo e o estudo 
inter-relacionado e interdisciplinar das 
funções administrativas inerentes 
aos elementos de apoio e ao meio ambiente 
econômico, social e tecnológico da empresa.
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OBJETIVO DO CURSO

O programa oferece um tipo de treinamento 
diferente daquele obtido nos cursos 
universitários tradicionais e no esforço 
autodidata. Foi planejado visando 
a proporcionar aos altos executivos e 
elementos do “ staff” , responsáveis diretos 
pela formulação da política de suas 
organizações, capacitação para:
- aumentar sua capacidade de tomada de 
decisão e de planejamento da política
da empresa;
- desenvolver recursos para analisar 
problemas do ponto-de-vista da 
organização, como um todo, e não apenas 
sob os aspectos departamentais; 
-desenvolver novos processos e atitudes 
para lidar com problemas administrativos, 
tanto no aspecto técnico quanto humano; 
-analisaras experiências sobre os 
processos usados para administração do 
mercado, tais como pesquisa operacional e 
análise de sistemas, capacitando-os, ao 
mesmo tempo, a avaliar as aplicações 
desses processos administrativos; 
-aprofundar o conhecimento sobre a 
maneira pela qual as diversas organizações 
conduzem suas atividades;
-examinar a importância de sua empresa 
para a economia e o meio ambiente 
social em que opera;
-adquirir informações sobre o meio 
ambiente internacional, os problemas e as 
oportunidades dos mercados multinacionais. 
Os participantes retornarão às suas 
respectivas atividades, intelectualmente 
estimulados e capacitados para tomar 
decisões mais realistas, possuindo 
perspectivas mais amplas e adequadas 
para a solução dos problemas de 
suas organizações.



FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO

Destinada a pesquisas e a estudos nos 
campos da Administração da Economia, da 
Tecnologia Básica e Social e do 
Urbanismo, a Fundação João Pinheiro vem 
corrigindo condicionamentos, 
equacionando problemas e indicando 
caminhos para soluções precisas, e tem 
como finalidade essencial contribuir para 
o processo de desenvolvimento do 
Estado e do País, dentro da filosofia de 
integração que inspira a ação 
do poder público.

^  A Fundação João Pinheiro é um órgão
W  que atualmente presta serviços a diversos 

Estados e Territórios brasileiros.



CDA - CENTRO 
DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇAO

É o órgão operacional da
FJP que se incumbe da tarefa de formação
e aperfeiçoamento de pessoal
em administração.
O Centro tem por objetivos:
-criação de uma oferta de pessoal 
altamente qualificado para ocupar cargos 
executivos em empresas privadas ou 
órgãos públicos, através de um programa 
de treinamento em tempo integral;
- elevar, em todos os níveis, o grau de 
desempenho da administração existente no 
Estado e no País, por meio de programas 
de educação continuada para 
executivos e administradores de empresas; 
-promover, prioritariamente, o 
aprimoramento do nível gerencial dos 
setores básicos para o desenvolvimento; 
-aumentar o conhecimento na área da 
Administração de Empresas, através de 
relevantes programas de pesquisa, 
orientados especificamente para problemas 
práticos relativos às empresas brasileiras.



UNIVERSIDADE DE 
COLUMBIA

A Universidade de Colúmbia, em New York, 
presta, através de sua Escola de 
Administração (Graduate School of 
Business), assistência técnica à Fundação 
João Pinheiro no planejamento do 
Centro de Desenvolvimento 
em Administração e na implantação dos 
seus programas de educação de executivos, 
em todos os níveis.
A Graduate School of Business, da 
Universidade de Colúmbia, tem oferecido 
cursos de educação continuada para 
executivos há mais de 20 anos, tendo 
adquirido uma excelente 
reputação internacional no ensino da 
administração. Já conduziu programas para 
executivos em muitas partes do mundo.



TAXAS

A taxa de inscrição para o curso de 
Política e Estratégia Empresarial para 
Altos Executivos é de CRS 6.000,00 (seis 
mil cruzeiros).
Estão incluídos nesta taxa: instrução e todo o 
material necessário, como apostilas, 
resumos, bibliografia, etc. Não 
estão incluídas: hospedagem, alimentação 
e extras.
Os pagamentos deverão ser feitos por 
cheques visados ou ordens de pagamento 
à Fundação João Pinheiro.

ACOMODAÇÕES

Com a finalidade de promover grande 
entrosamento e participação efetiva, foram 
reservadas acomodações para todos os 
participantes do curso, no Grande Hotel de 
Araxá. Com isso, haverá maiores 
facilidades para os debates, reuniões de 
grupos, discussões e confraternização dos 
participantes. O hotel dispõe de 
completo sistema de termas, locais para 
jogos, diversões, quadras de volibol, 
basquete, tênis, peteca, sendo um ambiente 
inteiramente propício à realização do 
curso. A média de custos de 
diárias, incluindo refeições, é a seguinte: 
apartamento de solteiro 155,00
apartamento de casal 260,00

PROGRAMAÇAO SOCIAL

Paralelamente à realização do curso, 
haverá intensa programação social 
e esportiva, o que completará a atividade 
dos participantes. Já na abertura,
22 de março, haverá um coquetel, com a 
presença de todos os professores e 
participantes. No dia 30 de marçb, sábado, 
será oferecido um jantar de congraçamento, 
por ocasião do encerramento do Curso. 
Logo após, proceder-se-á à 
entrega dos diplomas.



PROFESSORES

O faior mais importante de sucesso de um 
programa para altos executivos reside 
na experiência e competência do corpo 
docente selecionado.
O CDA e a Universidade de Colúmbia 
selecionaram,para o programa de Araxá, 
professores de renome internacional, com 
larga experiência em seminários 
para altos executivos.
Três dos membros do Corpo 
de Professores para o V Programa de 
Política e Estratégia Empresarial 
para Altos Executivos - Reitor William 
Dill e Professores William Guth e 
Dale Zand - pertencem ao corpo didático 
da Graduate School of Business 
Administration da New York University 
e têm grande experiência nos 
programas para altos executivos.

WILLIAM R. DILL
B. A., Bates College, 1951; 
M.S. e Ph.D., Carnegie Ins
titute of Technology (Carne- 
gie-Mellon University), 1953 
e 19 5 6 . R e ito r e Professor 
de Business Administration, 
Graduate School of Business 
A d m in is tra tio n , New York 
University. Diversas a tiv id a 
des de consultoria ju n to  ao 
governo e importantes empre
sas.

PAULO CAVALCANTI 
DA COSTA MOURA
B. S. Psicologia. M .S . Uni
versity of California. Cursos 
de Especialização no N T  L 
Institute. Superintendente do 
CENDRO do IEL, o Professor 
Paulo Moura já ministrou di
versos cursos de Desenvolvi
mento Organizacional para o 
NTL Institute no Panamá, Pa
raguai, México e L o y o la  
University (USA). Foi profes
sor de Psicologia da PU C  e 
U EG e Psicólogo Senior da 
Petrobrás. Consultor de De
senvolvimento Organizacional 
da ONU, projeto 534, NTL - 
Institute of Applied Behavior 
Sciences, U S A I D ,  I E L  - 
CENDRO, S/A Jornal do Bra
sil, Centrais Elétricas de Fur
nas e Cia. Brasileira de Ener
gia Elétrica.



WILLIAM D. GUTH
B.S., Washington University, 
1953 ;  M. B. A.,  Indiana 
University, 1954; D. B. A.,  
Harvard University, 1960 .  
Professor Associado de Ad
ministração, Harvard Business 
School, 1965-68; Professorde 
Política Empresarial,Graduate 
School of Business, Columbia 
University, 1968-1972, Pro
fessor de Business Adminis
tration, Graduate School  of 
Business Administration, New 
York University, 1972-1974. 
Professor em programas para 
desenvolvimento de executi
vos em Harvard, Northwestern, 
Dartmouth e Kansas Universi
ty; também professor para al
tos executivos na Dinamarca, 
Inglaterra, França,  Holanda, 
Itália, Nigéria e Paquistão. 
Consul tor  de muitas firmas 
americanas e européias. Dire
tor do Management Analysis 
Center, Inc., Dyad Systems, 
Inc. e Royal Imports, Inc.

YUICHI TSUKAMOTO
B. S. Universidade de Tokio - 
Japão. M.A. Butler University 
-  USA. PhD. Indiana Univer
sity - USA. Professor de Fi
nanças da Fundação Getúlio 
Vargas; Diretor Financeiro da
C. B.A. Itaú Fertilizantes S/A; 
D i re to r -E x ec u t i v o  da Cia. 
Paulista de Fertilizantes; Con
troller no Brasil da R . C .A .  
Eletrônica Brasileira S/A.
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DALE E. ZAND
B.S. (Electrical Engineering), 
Cooper Union, 1945; M.B.A. 
e Ph.D., New York University, 
1949 e 1954; Professor  de 
Management e Catedrático do 
Depar tamento de Manage
ment, Graduate School of Bu- 
siness Administration, New 
York University. Consultor de 
diversos órgãos governamen
tais e grandes empfesas.

CHARLES W. BASTABLE
B. S., M. S., e Ph, D., Colum
bia University, 1938, 1939 e 
1952. Contador Público Jura
mentado - New York State. 
Professor de Administração na 
Graduate School of Business, 
Columbia University, 1946; 
Diretor do Office of Facts and 
Figures, Columbia University, 
1961 -1963; Assistente Espe
cial do presidente, Columbia 
University 1963-1964. Con- 
suitor de diversas organiza
ções. Secretário e Controller 
da Amer ican  Geographical



Society, 1 9 5 2 - 6 5 .  Membro 
do American Institute of Cer
tified Public Accountants; Fi
nancial Executives Institute; e 
American Accounting Asso
ciation. Vice Pres idente da 
American Accounting Asso
ciation, 1961. Publ icações:  
artigos em vários periódicos 
profissionais,incluindo artigos 
no Tomorrow’s Accounting e 
Base Point Labor Distribution.

WILLIAM K. BRANDT
B. S., e M. B. A. Ohio State 
University, 1965 e 1967; Ph.
D., Stanford University, 1972. 
Professor do Internat ional  
College of Advanced Mana
gement Education, Stanford 
University 1968, professor de 
Marketing na University of San 
Francisco, 1969-71; professor 
na Graduate School of Busi
ness, Columbia Universi ty,
1971. Consultor da Agency for 
In terna t ional  Development 
(1969) e da National Commis
sion on Consumer Finance 
(1970-72). Executou projeto 
de pesquisa no Brasil sobre as 
operações das firmas multina
cionais. Consultor da Minority 
Enterprise Associates, Paio 
Alto, California. Autor de "A  
Study of Consumer Credit De
cision: Implicationsfor Present 
and Prospective Legislation”
1972.

MAX BARCELLOS 
CORREA
Engenharia Civil, Escola Po
litécnica, USA, 1950. Curso 
de Wharton School of Finance 
and Commerce -  Graduate 
Division - University of Pen
nsylvania. 1952. Professor  
Titular do Departamento de 
Engenharia de Produção da 
Escola Politécnica da Univer
sidade de São Paulo; Cate
drático de Organ ização  da 
Produção, EPUSB,  1967; 
Chefe do Depar tamento de 
Engenhar ia  de Produção, 
EPUSB, 1968/71; Docente de 
Planejamento e Controle de 
Produção, Faculdade de Eco
nomia e Admin is t ração  da 
USP desde 1964, Consultor 
da Mercedes Benz do Brasil, 
Barber Greene do Brasil, Ul- 
tralar, Móveis Tepperman,  
Cia. S iderúrg ica  Belgo-Mi- 
neira, Sotema, Nadir Figueire
do Indústria e Comércio,Cons
trutora Mendes Júnior. Diretor 
Presidente da Cia. de Proces
samento de Dados do Municí
pio de São Paulo -  PRODAM' 
SP. .
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ESTRUTURA DO CDA

Presidente da FJP 
Luiz de Oliveira Castro

Felipe Erasmo Cabral

Columbia Program Director
Garland Chester Owens



FUNDAÇAO JOÃO PINHEIROCentro de Desenvolvimento em Administração Av. João Pinheiro, 146 - 10? andar - T elex 037-328 Fones: (0312) 22-6833 e (0312) 26-7634 
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha - 
Fones: (0312) 42-1133 (0312) 42-1953 

Belo Horizonte MG - 30.000


