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Entre os maiores desafios à 
capacidade empresarial, está a ne
cessid ad e de preparar homens, 
sistemas e organizações, adaptan- 
do-os às mudanças sociais e tec
nológicas mais relevantes.

As constantes mutações do 
meio externo e suas consequências 
tecnológicas e de mercado, não 
podem deixar de alterar substan
cialmente as organizações - sejam 
elas industriais, comerciais ou de 
serviço.

Neste sentido, o “choque do 
futuro” já é uma realidade, cada 
vez mais presente, sobretudo num 
país como o nosso, que está mu
dando de escala num ritmo gran
demente acelerado.

Ao dirigente de alto nível 
(empresários e executivos de l e 
nível) abrem-se novas perspecti
vas, fundadas nos mais destacados 
avanços das teorias de adminis

tração e nas ciências comporta- 
mentais, onde se destacam, as 
técnicas de D.O.(Desenvolvimen
to Organizacional).

As experiências concretas, vi
vidas e avaliadas na realidade bra
sileira (e não em outra cultura) 
são bastante reduzidas. O empre
sariado brasileiro não raro é cha
mado a decidir sobre a conveniên
cia e oportunidade de um esforço 
de D .O ., sem que tenha tido a me
nor o p o rtu n id a d e  de discutir 
objetivamente o assunto. Ou, em 
outros casos, conhece o assunto 
através de leitura ou de confe
rências, numa atmosfera mais aca
dêmica do que empresarial.

EXPERIENCI

Para atender às necessidades 
de um contato mais informal, me
nos acadêmico, onde se possa con
versar e discutir o a ssu n to , o 
Centro de Desenvolvimento em 
Administração da Fundação João 
Pinheiro e o CEBRAE, através do 
CEAG-MG, está oferecendo um 
programa especial, destinado ex
clusivamente aos executivos de 
alto nível.

Não se t r a ta ,  portanto, de 
“mais um seminário” , mas de uma 
rara oportunidade de congregar, 
num ambiente bastante informal, 
um grupo de executivos que te
rão ao seu dispor dois especialis
tas com  quem discutirão livre
mente os assuntos de D .O .

A idéia é ter 4 reuniões fu
gindo aos padrões usuais. Nestas 
reuniões 2 especialistas serão con
vidados a conversar so b re  esses 
assuntos, a trocar idéias e, eventual
mente, a apresentar mais didati
camente seus pontos de vista e 
sua experiência pessoal. É a opor
tunidade para se debater aquele 
tipo de questões, que nem sempre 
são possíveis num seminário for
mal, tais como:

- Para que serve?
- Por onde começa?
- De que consta?
- O que se obtém 

concretamente?
- Quais os riscos?
- Exemplos e causas de sucesso 

e de insucesso em experiên
cias anteriores, etc. "1 
O programa obedecera Â  se

guintes características fundamen
tais:



IS BRASILEIRAS

Objetivos:
1. Oferecer uma oportunidade 

de discussão franca e objetiva 
das possibilidades e limita
ções das técnicas de D.O..

2. Debater livremente as neces
sidades e m p re sa r ia is  neste 
campo.

3. Incentivar o intercâmbio de 
id éias  e experiências entre 
empresários brasileiros.

Para quem?
1. O programa será de alto ní

vel. Como tal, se destina a 
executivos que já estejam en
volvidos com D.O., ou que 
estejam se preparando para 
iniciar um esforço nessa área.

r ■aceitação de inscrições será 
jtrita a empresários, dire
tores de empresas, assessores 

de planejamento e organiza
ção (tomadores de decisões, 
em alto nível).

Quando?
Dias 5, 6, 7 e 8 de Dezembro. No 
horário das 9:00 às 18:00 horas.

Onde?
Centro de Desenvolvimento em 
Administração da Fundação João 
Pinheiro. Alameda das Acácias, 70 
Pampulha - Belo Horizonte.

Como inscrever-se?
Preencher a ficha de inscrição e 
encaminhá-la, até o dia 29.11.74, 
ao Centro de Desenvolvimento 
em A dm in istração-Fun dação 
João Pinheiro - Av. João Pinheiro, 
146 - 10? andar - 30.000 - Belo 
Horizonte - T e le fo n e s  (0312) 
26-7634,(0312)22-6833 e (0312) 
42-1133.

Preço de Inscrição
Cr$ 2.200,00, incluindo instrução 
e todo o material necessário, co
mo apostilas, resumos, bibliogra
fia, além de almoço no restau
rante do C D  A e transporte do 
Centro de Belo Horizonte ao lo
cal do curso. Não estão incluídas 
despesas de hospedagem. Associa
dos da Associação Comercial de 
Minas terão 10% de desconto.

Coordenação
Técnica:

A cargo do Dr. Paulo Caval
canti Costa Moura.

- P s icó lo g o  e introdutor do 
D.O. no Brasil

- Vice-Diretor da S/A Jornal 
do Brasil

- Consultorde várias empresas, 
no Brasil e no exterior, en
tre as quais Furnas Centrais 
Elétricas, Cia. Brasileira de 
Energia E lé t r ic a ,  Serpro, 
Petrobrás, Cia. Atlantic de

Petróleo, Banco de Desen
volvimento de Minas Gerais, 
etc.
Conferencista e C o n su lto r 
do PNTE '

■ Conferencista nos programas 
de Política e Estratégia Em
presarial da Fundação João 
Pinheiro

- No exterior: NTL Institut of 
Applied Behavioral Sciences, 
LASPAU, USAID (Panamá, 
Paraguai e Brasil), Institute 
Da ndo  de Administracion 
(México), Loyola University, 
etc.

■ Pós graduado em D.O. pela 
Universidade da Califórnia 
(UCLA)e pelo NTL Institute.
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