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Fundação 
João Pinheiro

Destinada a pesquisas e a estudos 
nos campos da Administração, da Econo
mia, da Tecnologia Básica e Social, a 
Fundação João Pinheiro vem corrigindo 
condicionamentos, equacionando proble
mas e indicando caminhos para soluções 
precisas, e tem como finalidade essen
cial contribuir para o processo de desen
volvimento do Estado e do País, dentro 
da filosofia de integração que inspira a 
ação do poder público.

CDA - Centro de 
Desenvolvim ento em  
Administração

É o órgão da FJP que se incumbe 
da tarefa de formação e aperfeiçoamento 
de pessoal em administração.

0 Centro tem por objetivos:
•  criação de uma oferta de pessoal al

tamente qualificado para ocupar car
gos 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 existen
te no Estado e no Pais, por meio de 
programas de educação continuada 
para executivos e administradores de 
empresas;

•  promover, prioritariamente, o aprimo
ramento do nível gerencial dos seto
res básicos para o desenvolvimento;

•  aumentar o conhecimento na área da 
Administração de Empresas, através 
de relevantes programas de pesquisa, 
orientados especificamente para pro
blemas relativos às empresas brasi
leiras.

Universidade de 
Columbia

A Universidade de Columbia, em 
New York. presta, através de sua Escola 
de'Administração (Graduate School of Bu
siness), assistência técnica à Fundação 
João Pinheiro no Planejamento do Cen
tro de Desenvolvimento em Administra
ção e na implantação dos seus progra

mas de educação de executivos, em to
dos os níveis.

A Graduate School of Business, 
da Universidade de Columbia, tem ofe
recido cursos de educação continuada 
para executivos há mais de 20 anos, 
tendo adquirido uma excelente reputa
ção internacional no ensino da adminis
tração. Já conduziu programas para exe
cutivos em muitas partes do mundo.

Programa Nacional 
de Treinamento 
de Executivos

A influência exercida principalmen
te pela aceleração do processo de de
senvolvimento econômico está forçando 
as empresas brasileiras a se reformula
rem amplamente, objetivando à sobre
vivência e expansão num ambiente em 
rápida mudança. .

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

Com base nessas constatações e 
na necessidade que o País tem de adap
tar-se para a competição do mundo mo
derno, o Governo Federal criou o Pro
grama Nacional de Treinamento de Exe
cutivos (PNTE), que patrocina o Progra
ma de Política e Estratégia Empresarial 
para Altos Executivos.

Política e Estratégia 
Empresarial

O Centro de Desenvolvimento em 
Administração da Fundação João Pinheiro 
já realizou, com êxito,seis Programas de 
Política e Estratégia Empresarial, cinco 
em Araxá e um em Brasília.

Este programa tem em vista a ex
pansão das perspectivas do lider empre
sarial moderno e o desenvolvimento de 
suas qualificações essenciais para uma 
atuação pessoal gradativamente bem su
cedida, bem como da organização que 
ele dirige.

O curso,,com seis dias de duração, 
abrangerá discussões em tyupo e o es
tudo inter-relacionado e interdisciplinar 
das funções administrativas inerentes 
aos elementos de apoio e ao meio am
biente econômico, social e tecnológico 
da empresa.

Objetivo do Curso
O programa oferece um tipo de 

treinamento diferente daquele obtido 
nos cursos universitários e no esforço 
autodidata. Foi planejado visando a pro
porcionar aos altos executivos e ele- 
mentols do "s ta ff" , responsáveis diretos 
pela formulação da política de suas or
ganizações, 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;

•  analisar as 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 pers
pectivas mais amplas e adequadas para 
a solução de suas organizações.

Temas
•  O Processo Administrativo;
•  Estratégia e Estrutura;
•  Escolha do Padrão de Liderança;
•  Análise de Decisão: Técnicas 

Quantitativas:
•  Aspectos Estruturais das 

Organizações;
•  Organização e Relações Humanas; 
a Sistemas de Informações

Administrativas;
a Sistemas de Controle Administre 1 
a Perspectivas de Marketing; 
e  Estratégia Empresarial : Conceitos e 

Ocasião Propicia;
a Estratégia Empresarial: Metodologia; 
a Estratégia Empresarial: Prioridades 

para Ação;
a A Arte da Administração: Um 

enfoque de Sistemas; 
a Considerações Financeiras no 

Desenvolvimento da Estratégia; 
a Previsão e Análise Financeira; 
a Estratégia de Mercado; 
a Estratégia de Produto;

Professores
W iliiam K. Brandt

O Professor Wiliiam K. Brandt ob
teve o grau de "Bachelor of Science" e 
"Master in Business Administration" na 
Ohio State University e Ph.D. na Stanford 
University. Lecionou no International 
Center for Advanced Management Edu- 
cation, Stanford University; College of 
Business Administration, University of 
San Francisco; Centro de Desenvolvi
mento em Administração da Função  
João Pinheiro e na Fundação y íio  
Vargas (Brasil).

É professor na Graduate School of 
Business da Columbia University, nos 
programas patrocinados pela Fundação 
João Pinheiro e Universidade de Colum
bia e em várias instituições e organiza
ções. 0 professor Brandt é consultor da 
National Comission on Consumer Finan- 
ce; tem feito pesquisas intensas sobre 
firmas multinacionais na Europa. Japão 
e Estados Unidos, para uma obra a ser 
publicada em 1975.VII PROGRAMA DE POLÍTICA E ESTRATEG



Thom as P. F eren ce  
0 professor Thomas P. Ference obte

ve os graus de "Bachelor of Science", 
"Master of Science"e Ph.D.na Carnegie 
Mellon University. É diretor do Programa 
de Mestrado para Executivos na Gra
duate School of Business da Universi
dade de Columbia em Nova York. 0 pro
fessor Ference leciona Desenvolvimento 
Organizacional, Relações Flumanas e To
mada de Decisões na Empresa.

rtá publicou muitos artigos, inclu- 
obre Sistemas de Comunicações 
Organizacionais, e o Processo Decisório 

na Ciência da Administração.

William H. Newm an
0 Professor William H. Newman 

obteve os graus de "Bachelor of Arts" 
em Friends, 1930, e Ph.D. em Chicago, 
1934.

É professor de Administração, Po
litics Empresarial e Negócios Interna
cionais na Graduate School of Business, 
Columbia University.

Participou da criação des Progra
mas para Executivos na Ardem House, 
Columbia University, e de programas 
para o desenvolvimento de executivos 
em empresas,

Além de muitos artigos, é autor 
das seguintes obras: Administrative Ac
tion, The Process of Management, 
Strategy, Policy and Central Manage
ment,

0 Professor Newman também atuou 
em programas de intercâmbio no Chile, 
Turquia e Libano: é conferencista na 
London Graduate School of Business 
S tu ^ ^ e  consultor administrativo.

Yuichi Tsukam oto
0 professor Yuichi Tsukamoto ob

teve os graus de "Bachelor of Science" 
pela Universidade de Tókio, "Master of 
Arts" pela Butler University (USA) e 
Ph.D, pela Indiana University (USA).

É professor de Administração Fi
nanceira de Empresas e Mercado de Ca
pitais, nos niveis de graduação e pós- 
graduação na Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo, da Eundação 
Getulio Vargas. Foi controller da RCA-

Brasil, diretor administrativo e financei
ro da COPAS Fertilizantes do Grupo In
dustrial Itaú.

Tem atuado, como conselheiro, em 
firmas brasileiras e multinacionais e é 
diretor da BMR Consultoria em Estraté
gias de Empresas, uma divisão da Boy- 
den International, INC, com sede em Los 
Angeles.

Paulo C. Costa Moura
O professor Paulo C. Costa Moura 

é psicólogo especialista em Desenvolvi
mento Organizacional, pós-graduate pela 
UCLA e pelo ITL - Institute of Applied 
Behavioral Sciences.

Professor visitante da Loyola Uni- 
versity, lecionou na Pontifícia Universi 
dade Católica do Rio de Janeiro, na 
Universidade do Estado da Guanabara e 
na Escola de Comando e Estado Maior 
do Exército.

Ex-consultor da Petrobrás, Cia. 
Atlantic de Petróleo, SERPRO, USAID 
(Brasil, Panamá e Paraguai).

Consultor de D.O. da Furnas Cen
trais Elétricas S.A., Cia. Brasileira de 
Energia Elétrica e da ONU - Projeto 534 
(Reforma Administrativa do Governo da 
Venezuela).

É vice-diretor de Desenvolvimento 
do grupo Jornal do Brasil.

W alm or Bratz
O professor Walmor Bratz diplo

mou-se em Engenharia Elétrica pela Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul, 
em 1966 e obteve o grau de "Master of 
Science" no Geórgia Institute of Tech
nology, tendo feito pós graduação em 
Engenharia Industrial na Stanford Uni- 
versity. É professor da Fundação Getúlio 
Vargas e gerente de marketing interna
cional da IBM do Brasil.

Informações Gerais
Inscrições: até.30 de outubro de 1974. 
Inicio do Curso: 4 de novembro de 1974. 
Encerramento: 9 de novembro de 1974. 
Dia Típico do Programa:
9 :00h às 12h30m; sessões 
12h30m às 15:00: livre 
15:00h às 18h30m: sessões

Q ualificação dos 
Participantes

A seleção de participantes do Cur
so de Política e Estratégia Empresarial 
para Altos Executivos obedece a critérios 
rígidos, com a finalidade de se formar 
um grupo perfeitamente homogêneo, em 
que os participantes, com diferentes 
atividades e funções, tragam seus "back
grounds" e, consequentemente, sua3 
contribuições, o que completa a finali
dade desse tipo de educação.

A participação no Curso de Política 
e Estratégia Empresarial para Altos Exe
cutivos não está condicionada à forma
ção acadêmica superior.

0 Centro de Desenvolvimento em 
Administração visa principalmente à par
ticipação de executivos com experiên
cias em direção, liderança, assessoria 
ou qualquer outra atividade que possa 
trazer benefícios para o grupo. 
In scrições

Para a inscrição, os candidatos ao 
Curso deverão preencher o formulário 
de inscrição anexo, no mais tardar até 
o dia 30.10.1974 e enviá.lo ao:
Centro de Desenvolvimento em Adminis
tração - Fundação João Pinheiro - Av. 
João Pinheiro, 146 - 10° andar - Telefo
nes: (0312)26 7634 e (0312)22-6833, ra
mal 167 Telex : 037-328 - 30.000 Belo 
Horizonte - MG.

Quaisquer informações complemen
tares poderão ser obtidas no seguinte 
local: Alameda rias Acácias, 70 - Tele
fones: (0312) 42-1133, (0312) 42-1953 
Rampulha - 30000 Belo Horizonte . MG
T axa de Inscrição

A taxa de inscrição para o Progra
ma de Política e Estratégia Empresarial 
para Altos Executivos é de Cr$6.000,00 
(seis mil cruzeiros).

Estão incluídos nesta taxa: instru
ção e todo o material necessário como 
apostilas, resumos, bibliografia, trans
porte do centro da cidade ao local do 
curso e almoço no restaurante do CDA. 
Os pagamentos deverão ser feitos por 
cheques visados ou ordens de pagamen
to à Fundação João Pinheiro.

Não estão incluídas despesas ex
tras e de hospedagem.

Clodoaldo da Cunha Bonfim 
Presidente da Fundação João Pinheiro

Ricardo Kehdy 
Superintendente do CDA

Garland Chester Owens 
Diretor do Programa de Columbia\ EMPRESARIAL PARA ALTOS EXECUTIVOS
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