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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO

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

elevar, em todos os níveis, o grau de 
desempenho da administração no Estado e no 
País, por meio de programas de educação 
continuada para executivos e administradores 
de empresa.
. promover o aprimoramento do nível 
gerencial dos setores básicos para o 
desenvolvimento.
. aumentar o conhecimento, na área da 
Administração de Empresas, através de 
programas de pesquisa, orientados para 
problemas relativos às empresas brasileiras. 
Para atingir esses objetivos, o CDA projetou 
uma série de programas para administradores 
em vários níveis.

Reconhecendo ser a educação 
administrativa um processo contínuo que 
forma parte essencial da carreira do 
administrador, o CDA oferece uma 
programação completa de cursos, dirigidos a. 
pessoal com experiência administrativa e 
projetados para administradores em diferentes 
estágios de suas carreiras.



PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 
DA ESTRATÉGIA

O CDA vem promovendo 
periodicamente o Programa de Política e 
Estratégia Empresarial para altos executivos, 
que vem proporcionando aos responsáveis 
pelas tomadas de decisões estratégicas nos 
altos níveis hierárquicos das empresas^ÉH 
subsídios para análise do ambiente externo da 
empresa e para a adequação do ambiente 
interno às mudanças externas. •

Agora o CDA vai realizar um curso de- 
Planejamento para Implantação da Estratégia, 
onde constam alguns dos principais temas do 
Programa de Política e Estratégia Empresarial, 
e que tem como objetivo informar às pessoas 
que mantém contato permanente com a alta 
direção da empresa, sobre os problemas que 
esta enfrenta e suas definições visando o 
crescimento da organização a longo prazo.

O curso vai oferecer ao participante uma 
sistemática de análise do ambiente externo da 
empresa e mostrar-lhe como as conclusões 
desta análise podem afetar o seu trabalho no 
dia a dia. Mostrando, ainda, a necessidade de 
serem os problemas empresariais examinados 
e solucionados não do ponto de vista 
funcional ou departamental, mas sim do 
ponto de vista da organização como um todo.

TEMAS

. Formulação da Estratégia Empresarial 

. Estratégia de Produto e de Mercado 

. Implantação da Estratégia 

. Desempenho Financeiro 

. Estrutura de Capital 

. Estrutura Organizacional 

. Controle Administrativo 

. Liderança 

. Motivação

. Comportamento dos Grupos de Trabalho



PROFESSORS»

Participarão do curso como instrutores 
professores do CDA e da Graduate School of
Business da Columbia University, de Nova 
York, com a qual a F)P mantem contrato.

JOHN HUTCHINSON

B. S. Rhode Island, 1951; M. S. 1953- Ph. D. 
Michigan, 1961.
Areas de ensino e pesquisa: Alministração, 
Gerência e Política Empresarial. Entre suas 
publicações destacam-se os livros. 'Managing 
a Fair Day's Work” , "Management Under 
Strike Conditions” , "Organizations: Theory 
and Classical Concepts", "Readings in 
Management Strategy and Tatics"

H. KURT CHRISTENSEN

B. A. Pennsylvania, 1963; M.B.A. Utah, 1967; 
M. Ph. Columbia University, 1974.
Pesquisador associado do "Strategic Planning 
Institute", Cambridge, Mass.
Instrutor adjunto-de Administração, Polytechnic 
Institute of New York.
Professor dos Programas para Altos Executivos, 
Columbia University.

MILTON DE OLIVEIRA

Psicólogo pela Universidade Católica de 
Minas Gerais
Pós-graduado pela Universidade Católica de 
Louvain, Bélgica
Professor de Comportamento Organizacional 
do CDA/FJP
Consultor da Construtora Andrade Gutierrez 
Consultor do CEAG/MG



MARCO TÚLIO DE FREITAS

Bacharel em Direito pela Universidade Federal 
de Minas Gerais
Mestrado em Administração de Empresas pela 
Graduate School of Business de Columbia 
University de Nova York 
Coordenador de Educação Continuada do 
CDA/FJP
Professor da cadeira de Administração de 
Empresas do CDA/F)P 
Professor de Introdução à Administração 
FACE/FUMEC ■ ■
Membro do Conselho de Administração do 
Instituto de Orientação às cooperativas 
Habitacionais de Minas Gerai

LUIZ AMARO

Administrador de Empresas pela FACE/FUMEC 
Especializaçeo em Finanças e Mercado de 
Capitais pela N. Y. U. Graduate School of 
Bu

essor de Administração Financeira da 
ACE/FUMEC

Professor de Finanças da CDA/FJP

INFORMAÇÕES GERAIS

Inscrições: 25 de janeiro a 2 de fevereiro 
Realização do programa: 9 a 14 de fevereiro 
Taxa: Cr$ 5.000,00 - O pagamento deverá ser 
feito por cheque visado ou ordem de 
pagamento à Fundação João Pinheiro.
Local: CDA - Alameda das Acácias, 70 - 
Pampulha - Belo Horizonte, MG. i 
Horário: 9 às 12:30 hs e 14 às 17:30 hs.
O curso contará com sistema de tradução 
simultânea.
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