
PROGRAMA DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL PARA ALTOS EXECUTIVOS



OBJETIVO

O Programa de Política e Estratégia Em
presarial para Altos Executivos objetiva a 
ampliação das perspectivas do líder em
presarial e o desenvolvimento de suas 
qualificações essenciais.
Com o propósito de acrescentar informa
ções e vivências que favoreçam a atuação 
pessoal do alto executivo e consolidem a 
influência positiva de sua liderança na or
ganização, o programa desenvolve estudos 
e debates orientados, prioritariamente, 
para a análise das variáveis econômicas, 
sociais, tecnológicas e políticas do am
biente e suas influências no desempenho 
empresarial.

TEMAS

. Inflação: Causas e Perspectivas
Inflação: Impactos no Crescimento 
Empresarial

. Perspectivas do Sistema Financeiro 

. A Empresa Brasileira e as Perspectivas 
de Mudança Social
Análise Ambiental e Planejamento Or
ganizacional

. Estratégias de Crescimento: Mercado 
Interno X Mercado Extefno 

. Formulação e Implementação da Es
tratégia

PROFESSORES

ANTONIO MARIA DA SILVEIRA 
Engenheiro pela Universidade Federal de 
Minas Gerais;
M.S. em Administração Industrial e Ph.D. 
em Economia pela Camegie-Mellon Uni- 
versity, EUA;
Professor da Escola de Pós-Graduação em 
Economia da Fundação Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro;
Consultor Econômico do First National 
City Bank of New York;
Professor do CDA/FJP;
Trabalhos publicados no Brasil, Estados 
Unidos e Alemanha Ocidental.
LUIZ AMARO LANARI
Graduado em Administração de Empresas
pela FACE-FUMEC;
Especialista em Finanças e Mercado de 
Capitais pela Graduate School of Busi
ness, New York University, EUA; 
Consultor de planejamento financeiro; 
Diretor de Empresa do Grupo Bonfiglio-
li;Professor do CDA/FJP.
LUIZ INÁCIO TADEU MURARO 
Graduado em Letras, Psicologia e Socio
logia;
Especialização em Administração, Plane
jamento e Modelos de Management (Bra
sil, Argentina e Estados Unidos);
Curso de Processo de Decisão e Desenvol
vimento de Subsistema Social da Empresa 
(Huntington-NY);
Ex-assessor de 6 empresas multinacionais

sendo atualmente assessor de diretoria de 
várias empresas nacionais em 4 estados; 
Professor e consultor do CEBRAE, 
CEAG/SP, CEAG/MG e da Sociedade 
Paranaense de Estudos de Administração.
PAULO CÉSAR MOTA 
Bacharel em Ciências Econômicas pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
Mestre e Ph.D. Pela Universidade de Wis- 
consin/EUA; ITP Certificate da London 
Business School; Diretor do Instituto de 
Administração e Gerência e Professor do 
Programa de Mestrado em Administração 
de Empresas da Pontifícia Universidade 
Católica/Rio de Janeiro.
PAULO COSTA MOURA 
Psicólogo especializado em Desenvolvi
mento Organizacional;
Pós-Graduado pela University of Califór
nia at Los Angeles-UCLA;
Com cursos de especialização na Boston 
University e no NTL - Institute of Applied 
Behavioral Sciences;
Consultor de Empresas e membro de vá
rias entidades nacionais e internacionais, 
inclusive o Clube de Roma.
CONFERENCISTAS ESPECIALMENTE 
CONVIDADOS:
DR. JOSÉ E. MINDLIN 
Presidente da Metal Leve S/A
D R  GETÜLIO LAMARTINE DE PAU
LA FONSECA
Secretário Executivo do Conselho de De
senvolvimento Industrial do Ministério da 
Indústria e Comércio.



PERFIL DO PARTICIPANTE

Os programas anteriores sugerem notável 
homogeneidade do grupo de participantes, 
a despeito de distintas origens quanto a 
atividades e setores de atuação. Assim se 
proporciona ambiente propício ao inter
câmbio positivo de conhecimentos e expe
riências, o que também constitui uma das 
finalidades básicas deste tipo de educação.
A participação no programa não está vin
culada à formação acadêmica superior. 0  
aproveitamento do participante, no entan
to, é condicionado pela sua atuação profis
sional a nível de alta gestão na organiza
ção ou assessoramento de diretoria.

INFORMAÇÕES GERAIS

Inscrições: a partir de 22.04.80 
Período do Curso: 19 a 24.05.80 
Horário: 08: 30 às 12: 30 horas 

14. 00 às 18 DO horas 
Local: CDA — Centro de Desenvolvimen

to eni Administração “Paulo Ca- 
millo de Oliveira Penna” — Alame
da das Acácias, 70 — Pampulha — 
Belo Horizonte — Fone: (031) 
441-1133 -  Telex: (031) 1302 

Taxa de Inscrição:
À vista no ato da inscrição CrS 21.000,00 
Ã prazo: Cr$ 8.000,00 no ato da inscrição 

Cr$ 7.000,00 em 30 dias 
Cr$ 7.000,00 em 60 dias

À taxa de inscrição inclue material didá
tico.

O pagamento deverá ser efetuado por che
que 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.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do Go
verno de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinhei
ro dedica-se à pesquisa e estudos aplicados 
nos campos da economia, da administra
ção e da tecnologia básica e social, pres
tando serviços aos setores público e priva
do, na área de planejamento econômico 
e social e desenvolvimento de recursos hu
manos. Para realizar este trabalho a Fun
dação João Pinheiro conta com os seguin
tes departamentos: Diretoria de Planeja
mento, Diretoria de Planejamento Social 
e Urbano e Centro de Desenvolvimento 
em Administração.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO 
"PAULO CAMILLODE 

OLIVEIRA PENNA"

0  Centro de Desenvolvimento em Admi
nistração “Paulo Camillo de Oliveira 
Penna” integra a Fundação João Pinheiro

como instituição voltada para o desenvol
vimento de recursos gerenciais para a co- 
minidade empresarial privada e pública. 
Desde a sua criação em 1972, o CDA tem 
promovido programas de treinamento pa
ra administradores em vários níveis bem 
como programas de especialização em ní
vel de? pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus 
objetivos, o CDA conta com o trabalho 
de professores selecionados entre os me
lhores especialistas brasileiros e estrangei
ros, através de instituições internacionais 
com as quais mantém convénio. 0  Cen
tro de Desenvolvimento em Administra
ção da Fundação João Pinheiro está tam
bém capacitado a prestar consultoria ins
titucional, efetuar diagnósticos e pesqui
sas no campo do desenvolvimento geren
cial, e a realizar programas fechados espe
cialmente planejados para atender às em
presas interessadas de maneira mais parti
cular e específica.

CEBRAE

O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e 
Média Empresa - CEBRAE, é uma institui
ção criada com a finalidade de colaborar 
com o desenvolvimento das empresas bra
sileiras, coordenando, a nível nacional, a 
política do governo federal de assistência 
técnica gerencial.
O presente programa é patrocinado pelo 
CEBRAE, através de seu Programa Nacio
nal de Treinamento de Executivos - PNTE.



nome

endereço residencial

fone cidade estado

data nascimento naturalidade

formação acadêmica

empresa em que trabalha

posição na empresa

endereço comercial

fone cidade estado

setor empresarial: 

□  privado □  governamental □  economia mista

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

no crachá nome:

empresa: ■___________________________________________________________

no disply (apenas um nome): _________________________________________________

pagamento: anexo cheque nominal à Fundação João Pinheiro no valor de Cr$ 21.000,00

ASSINATURA

DATA
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Centro de Desenvolvimento em Administração 
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CEBBBE/PfiTE
Centro Brasileiro de Apoio à 
Pequena e Média Empresa / 
Programa Nacional de Treinamento 
de Executivos.


