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Objetii/os
O Seminário de Estratégia Empresarial objetiva acrescentar 
informações e vivências que favoreçam a atuação do 
executivo, consolidando sua liderança dentro da 
organização.
Para tanto, o programa desenvolve estudos e debates 
orientados para a análise das relações entre as funções 
administrativas, os elementos de apoio e o ambiente 
econômico, social e tecnológico relevante para a empresa, 
tendo em vista as seguintes dimensões:
• aumentar a capacidade de tomada de decisões e de 

planejamento;
• desenvolver recursos para a anãlise de problemas da 

organização, sob um enfoque sistêmico, e não apenas 
sob aspectos departamentais;

• desenvolver métodos administrativos que conjuguem ^
necessidades técnicas e humanas; ™

• analisar experiências sobre os processos da administração, 
avaliando sua aplicação;

• aprofundar o conhecimento sobre a maneira pela qual as 
diversas organizações conduzem suas atividades;

• examinar a importância da empresa para o sistema 
econômico e o ambiente em que opera.

Temas
• Ambiente Brasileiro de Negócios
• Comportamento Humano na Empresa
• Formulação da Estratégia.Empresarial
• Estrutura da Organização e Estratégia Empresarial
• Crescimento e Competição: Aspectos Estratégicos
• Estrutura Financeira e Custo de Capital
• Planejamento Financeiro

Professores
ANTÔNIO MARIA DA SILVEIRA
Engenheiro pela Universidade Federal de Minas Gerais.
M.S. em Administração Industrial e Ph.D, em Economia pela|B^ 
Carnegie-Mellon Uníversity, EUA.
Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da 
Fundação Getülio Vargas, Rio de Janeiro,
Professor Titular do Departamento de Administração da UFMG. 
Professor Visitante da Fundação João Pinheiro.
Consultor Econômico do First National City Bank of New York. 
Trabalhos publicados no Brasil, Estados Unidos e Alemanha 
Ocidental.

LUIZ AMARO LANARI
Administrador de Empresas pela Fundação Mineira de 
Educação e Cultura.
Especializado em Finanças e Mercado de Capitais pela 
Graduate School of Business da New York University, EUA. 
Consultor de planejamento financeiro. Gerente de 
Direcionamento de Crédito da Corporação Bonfiglioli. 
Professor do CDA/FJP.



ÂNGELA SPESIALI AROEIRA
Psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais.
M.A. em Psicologia Organizacional pela Washington University, 
Missouri, EUA.
Professora do CDA/FJP.

FERNANDO DE SÁ ANDRADE
Administrador de Empresas pela Fundação Mineira de 
Educação e Cultura. M.B.A. e Especialização em 
Metodologia da Pesquisa pela Columbia University, EUA. 
Professor e Coordenador Geral do CDA/FJP.

PAULO VASCONCELLOS FILHO
Administrador de Empresas pela Faculdade de Ciências 
Administrativas da UNA.
Especializado em Administração pelo CDA/FJP. Mestrado em 
Marketing pela Ohio University, EUA. Professor do CDA/FJP, 
t u E / U F M G  e INEA.

Qualificação dos Participantes
O programa destina-se a empresários e executivos dos 
setores privado e público, objetivando a formação de 
ambiente propício ao intercâmbio positivo de 
conhecimentos e experiências.
A participação no programa não estã condicionada ã 
formação acadêmica superior.
Serã fornecido certificado de participação àqueles que 
obtiverem 80%  de frequência ãs atividades do programa.

Informações Gerais
Inscrições: a partir de 20/11/78
Inicio do programa: 04/12/78 âs 19:30 horas
Encerramento: 08/12/78 ãs 2 3 :0 0  horas
Horário dos demais dias: 0 9 :0 0  ãs 12:30 horas e 19:30 horas
2 3 :0 0  horas
Local: Faculdade de Direito da U.F.U., rua Duque de Caxias, 285, 
Uberlândia, MG.
Taxa de inscrição: Cr$ 1 0 .0 0 0 ,0 0 , sendo Cr$ 5 0 0 0 , 0 0  
^tesidiados pelo CEBRAE; CrJ 5 .0 0 0 ,0 0  a serem pagos pelo 
, 'Tp rio  participante.
Não se incluem hospedagem e alimentação.
O pagamento deverã ser feito por cheque nominal à 
Fundação João Pinheiro.
Para inscrição, preencher a ficha anexa e enviâ-la a um dos 
seguintes endereços:

• Centro de Desenvolvimento em Administração 
"Paulo Camillo de Oliveira Penna"
Alameda das Acãcias, 70 - Pampulha 
Fone: (031) 441-1133 - Telex: (031) 1302 
3 0 .0 0 0  - Belo Horizonte - MG

• Faculdade de Direito da U.F.U 
Rua Duque de Caxias, 285 
Fones: 234-748Ó e 234-7488 
38 .400  - Uberlândia - MG



Fundação João Pinheiro
A Fundação João Pinheiro faz parte do Sistema Estadual 
de Planejamento do Governo de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro dedica-se ã 
pesquisa e estudos aplicados nos campos da economia, 
da administração e da tecnologia básica e social, 
prestando serviços aos setores público e privado, na ãrea 
de planejamento econômico e social e desenvolvimento 
de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação João Pinheiro conta 
com os seguintes departamentos: Diretoria de 
Planejamento, Diretoria de Programas Públicos, Centro de 
Desenvolvimento Urbano e Centro de Desenvolvimento 
em Administração.

Centro de
Desenvolvimento em 
AJm inistraçãoTaulo  
Cam ilb de Olii/eira Penna"
O Centro de Desenvolvimento em Administração "Paulo 
Camillo de Oliveira Penna" integra a Fundação 
João Pinheiro como instituição voltada para o 
desenvolvimento de recursos gerenciais para a 
comunidade empresarial privada e pública.
Desde a sua criação em 1972, o CDA tem promovido 
programas de treinamento para administradores em vários 
níveis, bem como programas de especialização em 
administração em nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus objetivos, o CDA 
conta com o trabalho de professores selecionados entre 
os melhores especialistas brasileiros e estrangeiros, através 
de instituições internacionais com as quais mantém 
convênio. O Centro de Desenvolvimento em Administração 
da Fundação João Pinheiro estã também capacitado a 
prestar consultoria institucional, efetuar diagnósticos e 
pesquisas no campo do desenvolvimento gerencial, e a 
realizar programas fechados especialmente planejados -~\ 
para atender ãs empresas interessadas de maneira mais. 
particular e específica.

C EB M /C H G /M G
O Centro Brasileiro de Apoio Gerencial ã Pequena e Média 
Empresa - CEBRAE - ê uma instituição criada com a 
finalidade de colaborar com o desenvolvimento das 
empresas brasileiras, coordenando, a nível nacional, a 
política do governo federal de assistência técnica e 
gerencial.
Nos estados, a execução de tal política ê delegada aos 
Centros de Apoio à Pequena e Média Empresa, os CEAGs.
O Seminário de Estratégia Empresarial é patrocinado pelo 
CEBRAE, através de seu Centro de Apoio ã Pequena e 
Média Empresa do Estado de Minas Gerais - CEAG/MG, 
contando, ainda, com a participação do Núcleo de 
Assistência Emprèsarial de Minas Gerais - NAE/MG.



O CDA/FJP está trazendo 
a oportunidade de você 

aprimorar sua capacidade 
de liderança dentro 

da empresa em que trabalha.



( £ )  FüNCÍACAOJOAO piN^EIRO
Centro de Desenvolvimento em Administração
"Paulo Camillo de Oliveira Penna"
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral
Alameda das Acácias, 70
Pampulha -  Fone (031) 441.1133
Telex:(031) 1 3 0 2 -3 0 .0 0 0  - Belo Horizonte - MG
Credenciamento no CFMO: n° 096


