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objetivo 
do curso

O Programa de Política e 
Estratégia Empresarial para Altos 
Executivos, que será realizado agora pela 
1 l.a vez, no balneário paranaense de 
Caiobá, tem em vista a expansão das 
perspectivas do líder empresarial e o 
desenvolvimento de suas qualificações 
essenciais.

Com o objetivo de acrescentar 
informações e vivências que favoreçam 
a atuação pessoal do alto executivo e 
consolide a influência positiva de sua 
liderança dentro da organização, o curso 
desenvolve estudos e debates orientados para 
a análise das relações entre as funções 
administrativas, os elementos de apoio 
e o meio-ambiente econômico, social e 
tecnológico da empresa.

Constituindo um tipo de treinamento 
diferente dos obtidos nos cursos 
universitários ou no esforço autodidático, 
este programa se dedica a aprimorar os 
recursos dos responsáveis diretos pela 
formulação da política empresarial 
através dos seguintes pontos:

. aumentar sua capacidade de tomada 
de decisões e de planejamento;

. desenvolver recursos para analisar 
problemas do ponto de vista da organização 
como um todo, e não apenas sob 
aspectos departamentais;

. desenvolver métodos administrativos 
que conjuguem necessidades técnicas e 
humanas;

. analisar experiências sobre os 
processos de administração do mercado, 
como pesquisa operacional e análise de 
sistemas, e capacitá-los para avaliar sua 
aplicação;

. 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 em que opera;

. adquirir informações sobre as 
Condições de negócios no plano 
internacional.

temas
. O processo administrativo 
. Estratégia empresarial 
. Escolha de um padrão de liderança 
. Análise da decisão: técnicas quantitativas 
. Aspectos estruturais das organizações 
. Organização e relações humanas 
. Sistemas de informações administrativas 
. Sistemas de controle administrativo 
. Perspectivas de Marketing 
. Estratégia empresarial: metodogia 
. Estratégia empresarial: prioridade para a ação 
. Considerações financeiras no 

desenvolvimento da estratégia 
. Previsão e análise financeira 
. Estratégia de mercado 
. Estrátégia de produto



«sores
JOHN HUTCHINSON

B.S., Rhode Island, 1951; M.S., 1953; 
Ph.D., Michigan, 1961. Professor da 
Universidade de Columbia, NY.
Áreas de ensino e pesquisa: Administração, 
Gerência e Política Empresarial.
Autor dos livros “ Managing a 
Fair Day’s Work” ,
“ Management Under Strike Conditions” , 
“ Readings in Management Strategy and 
Tactics” , “ Organizations: Theory and 
Classical Concepts” .

HENRY B. REILING

B.A.,Northwestern, 1960; M.B.A., Harvard, 
1962; Ph.D.,Columbia, 1965. Professor 
da Universidade de Columbia. Áreas 
de ensino e pesquisa: Direito Comercial, 
Tributação, Finanças e Política 
Empresarial. Advogado e 
consultor de várias empresas.
Professor visitante em Harvard e 
Stanford. Autor de diversos 
trabalhos sobre Direito, Finanças e 
Contabilidade.

WILLIAM K. BRANDT

B.S. e M .B.A., Ohio; Ph.D., Stanford. 
Lecionou no “ International Center of 
Advanced Management Education” , 
Stanford; “ College of Business 
Administration” , São Francisco, e na 
Fundação Getúlio Vargas. Professor da 
Universidade de Colúmbia.
Consultor da “ National Commission on 
Consumer Finance” . Pesquisador das 
atividades das multinacionais no Brasil.

WALMOR BRATZ
Engenheiro pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul; M.S. pela 
Universidade de Stanford, com estudos 
no Instituto Tecnológico da Geórgia. 
Ex-professor da Escola de 
Administração de Empresas da FGV,
S. Paulo. Professor do Centro de 
Pós-graduação em Administração de 
Empresas da UFRJ. Gerente de Staff 
de Marketing da IBM do Brasil.

JOÃO BOSCO LODI
Bacharel em Filosofia, Roma, 1955; 
licenciado em Filosofia pela USP, 1957. 
Pós-graduado em Administração de 
Empresas, FGV-SP, 1967. Professor do 
IDORT-Recursos Humanos, 1960/64. 
Professor contratado da Escola de 
Administração de Empresas da FGV, 
1968/74. Diretor dè Planejamento do Grupo 
Abril. Autor dos livros “ Recrutamento de 
Pessoal” , “ Administração por 
Objetivos” , “ História da Administração” , 
“ A.Diretoria da Empresa” .
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informações 
gerais ’
. Inscrição: 20 a 28 de maio 
. Início do curso: 4 de junho de 76, às 20 h 
. Encerramento: 12 de junho de 76, às 12:30 h 
. Programação diária: 9 às 12:30 h : sessões 

12:30 às 14:30 h : livre 
14:30 às 18 h : sessões 

. Taxa de inscrição: Cr$ 8.000,00, incluindo 
instrução e todo o material didático. Não 
se incluem hospedagem, alimentação e 
extras.
O pagamento deve ser feito por cheque 
nominal à Fundação João Pinheiro.

Para inscrição, preencher a ficha anexa 
e enviá-la ao Centro de Desenvolvimento 
em Administração, Alameda das Acácias, 70, 
Pampulha - 30.000, Belo Horizonte, MG.

—Gs participantes do Paraná poderão - 
enviar pagamento (cheque nominal à 
Fundação João Pinheiro) e 
ficha de inscrição ao PPTE-Programa 
Paranaense de Treinamento de Executivos, 
Rua Prudente de Morais, 129 - 80000 
Curitiba, Paraná.

As aulas em inglês terão tradução 
simultânea.

local
O 11.° Programa de Política e 

Estratégia Empresarial para Altos 
Executivos será realizado no Hotel Parque 
Balneário Caiobá, no litoral paranaense, 
que oferece aos participantes um ambiente 
adequado às atividades intelectuais.
Para promover o entrosamento e a 
participação efetiva entre os inscritos, 
foram reservadas acomodações para todos. 
Com isto, haverá maior facilidade para os 
debates, reuniões de grupos e 
confraternização entre os participantes.

Custo de diárias:

. apartamento de solteiro - Cr$ 120,00 

. apartamento de casal - Cr$ 160,00 

. custo da refeição - Cr$ 35,00

. Taxa de 10%

qualificação
dos

participantes
A inscrição de participantes 

obedece a critérios que visam a formar 
um grupo perfeitamente homogêneo.
Trazendo seus “ back-grounds” em 
diferentes atividades e funções e, 
consequentemente, a contribuição de suas 
experiências em posições de liderança em 
diversas empresas, os participantes 
se beneficiam de um positivo intercâmbio 
de conhecimentos, o que é uma das 
finalidades básicas desse tipo de educação.

A participação neste curso não 
está condicionada à formação 
acadêmica superior.

Será fornecido o Certificado de 
Participação àqueles que obtiverem 
80% de frequência ao Curso.

fundação
joão
pinheiro

Como órgão central do Sistema 
Estadual de Ciência e Tecnologia do governo 
mineiro, a FJP planeja e coordena a 
atuação de vários setores da Administração 
empenhados nas atividades de 
desenvolvimento do Estado.

Fixadas as metas de
desenvolvimento científico e tecnológico 
de Minas Gerais, identificaram-se as 
áreas prioritárias de atuação:
Documentação, Recursos Humanos, 
Tecnologia, Energia, Meio-Ambiente 
e Pesquisa Fundamental e 
Aplicada.

Na sua função coordenadora 
desse trabalho básico, a Fundação 
João Pinheiro elabora programas que 
serão executados, sob forma de projetos, 
pelos órgãos específicos.



centro ce
desenvolvimento
em
administração

orqerama 
nacional de 
".reina mento 
de execuihos

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

. qualificar pessoal, em alto nível, 
para cargos executivos em empresas 
privadas e órgãos públicos;

. 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;

. aprimorar a atuação gerencial dos 
setores básicos para o desenvolvimento;

. aumentar o conhecimento na área 
de administração de empresas, 
através de programas de pesquisa, 
orientados para problemas 
relativos à realidade brasileira.

C om  e s te s  o b je tiv o s  o  C D  A p laneja  
e realiza programas de treinamento 
para administradores em vários níveis, 
conduzidos por professores 
selecionados entre os melhores 
especialistas brasileiros e 
estrangeiros.

unhosidade
de
colúmbia

A Universidade de Colúmbia,
Nova York, através da sua Escola 
de Administração (Graduate 
School of Business), prestou 
assistência técnica à Fundação João 
Pinheiro no planejamento do Centro de 
Desenvolvimento em Administração e 
colabora na implantação dos seus 
programas de treinamento de executivos, 
em todos os níveis.

A “ Graduate School of Business” 
tem ministrado cursos de educação 
continuada para executivos há mais de 
20 anos. Conduzindo programas de 
estudos em diversos países, firmou 
um excelente conceito internacional 
no ensino da administração.

O crescimento da economia brasileira 
tomou muito mais complexo o trabalho 
do administrador, tanto no setor 
público quanto na empresa privada.
A necessidade de qualificar pessoal 
para funções gerenciais de alto nível 
colocou-se como uma prioridade.
A própria continuidade do desenvolvimento
exige que a experiência e a capacidade
criadora dos executivos sejam
aprimoradas através de uma
política coerente e objetiva. Como
parte importante dessa
política, o Governo Federal criou o
PNTE, vinculado à Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República. O PNTE patrocina o

11,° Programa de Política e Estratégia_____ _
Empresarial para Altos Executivos.

orqepama 
oaranaense de 
Tdnamento 
de executivos

Os objetivos propostos a nível 
nacional pelo PNTE se enquadram 
perfeitamente às necessidades 
do atual estágio de desenvolvimento 
do Paraná. Procurando dinamizar 
o trabalho das instituições dedicadas à 
formação de recursos humanos 
orientados para tarefas gerenciais, 
o Governo Estadual criou o PPTE, 
vinculado à Secretaria de 
Planejamento e Coordenação 
Geral. Coerente com o Programa 
Nacional, o PPTE canaliza recursos 
humanos e financeiros para o apoio 
aos projetos existentes ou a 
criar, para a promoção do intercâmbio 
de pessoal e conhecimentos, para o 
estímulo à pesquisa e à divulgação 
de resultados. Ao lado do CDA/FJP, 
o PPTE promove este 11.° Programa 
para Altos Executivos.
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1T PPOGPAMA 
DE POLÍTICA 

E E5TPATÉGIA 
EMPPE&APIAL 

PAPA
ALTO&EÃECUTI\OcS

nome

endereço residencial 

fone

data nascimento 

formação acadêmica 

empresa em que trabalha 

posição na empresa 

endereço comercial 

fone

setor empresarial:

cidade estado

naturalidade

atividade da empresa

cidade estado

privado governamental

reserva de hotel: hotel parque balneário caiobá

assinalar preferência: apartamento solteiro - ct$ 120,00

indique os cursos do cda/fjp dos quais já participou:

economia mista

apartamento casal - cr$ 160,00

indique abaixo o nome com o qual deseja ser identificado durante o curso 

no crachá: nome. empresa:

no display (apenas um nome):

pagamento: anexo cheque nominal à fundaçao joão pinheiro no valor dç cr$ 8.000,00

data

assinatura f uncIacão joão pmnIheiro
Centro de Desenvolvimento em Administração
Alameda das Acácias. 70 - Pampulha 
Fone: (031)442-1133 telex: (031)1031 
3 0 .000  Belo Horizonte - MG


