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PROGRAMA DE

DESENVOLVIMENTO
DE EXECUTIVOS

O Programa amplia a visão crítica,
sistêmica e integrada da gestão
para gerar, como resultado tangível
do investimento nos participantes,
um Projeto de Geração de Valor
de relevância estratégica para
a organização.
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SOBRE
O PRO
GRAMA
COMO VOCÊ SE

SAI DIANTE DE
PROBLEMAS

COMPLEXOS?

O PDE coloca à prova
suas atuais competências
em desafios que exigem
visão integrada e capacidade
de tomar decisões articuladas
às diversas áreas do negócio.
O Programa foi criado
para ampliar sua
compreensão e domínio
da lógica de criação de
valor em uma empresa,
possibilitando intervenções
no nível dos processos
e projetos sob sua
responsabilidade
e influência nos níveis
estratégicos. No PDE,
todo o aprendizado
é colocado em prática
por meio da elaboração
de um Projeto de Geração
de Valor personalizado,
adequado à realidade
do negócio, aos objetivos
estratégicos do indivíduo
e da organização.

RESULTADOS

RE
SUL
TA
DOS

•V
 isão mais crítica e propositiva frente
aos desafios organizacionais.

• Visão multifuncional da organização.

METODOLOGIA

•P
 reparação para a liderança em ambientes

O Programa de Desenvolvimento de Executivos –

de alta performance.

•A
 primoramento da compreensão e domínio
da criação de valor em uma empresa.

• Desenvolvimento de Projeto de Geração de Valor:
- Consolidação da aprendizagem.
- Retorno tangível sobre o investimento.

PDE usa como metodologia aulas interativas, grupos
de discussão, casos, desenvolvimento de um Projeto
de Geração de Valor, intercâmbio de experiências,
depoimentos e atividades culturais e filosóficas.
• Conteúdo em três pilares: princípios, gestão
e comportamento.
• Metodologia multidimensional, a partir da
discussão do problema, aporte conceitual,
simulação e aplicação.
• Lógica de criação e captura de valor no centro
do modelo.

PARTICIPANTES
•G
 estores que têm interface direta com níveis
estratégicos e operacionais, que vivem entre
a pressão por resultados, o dia a dia da execução
e a necessidade de compreender e lidar com
as mudanças e tendências futuras.
•P
 rincipais dirigentes de empresas de médio porte
que necessitam ampliar a visão de negócios.

Opcional a contratar: coaching em grupo/individual.

“A

CREDITO

QUE O PDE FOI MUITO
IMPORTANTE PARA O
MEU DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL. TALVEZ

O PONTO MAIS FORTE
DO PROGRAMA SEJA
A NOTÓRIA QUALIDADE
DOS PROFESSORES. O formato
dos módulos, com três encontros

CONTEÚDO

semanais, foi muito bem

• Macroambiente: Tendências

estruturado, permitindo abordar

• Geração de Valor no Modelo de Negócios

os temas críticos à gestão
de forma assertiva, sem prejuízo

• Estratégia e Redes: a Criação de Valor Não Sequencial

carga horária, ou seja, a carga

•P
 essoas: o Ambiente Organizacional e o Desempenho
Humano

horária foi ‘na medida’.

• Finanças e Geração de Valor

E, por fim, o desenvolvimento

• Marketing para Gerar Valor

de conteúdo e de excessiva

do Projeto de Geração de
Valor, associado ao Programa,

• Inovação

também foi fundamental para

• Ética

manter o foco no compromisso

• Projeto de Geração de Valor

de retorno de resultados para
a organização a partir desse
desenvolvimento. Por tudo isso,
entendo que o PDE alavancou
de maneira bastante
significativa o meu
conhecimento e prática em
gestão, o que me permite
contribuir com melhores

”

resultados para a organização.

LUIZ GERALDO
MICHELETTI GOESSLER
GERENTE DE LOGÍSTICA FLORESTAL,
FIBRIA

CON
TÉU
DO

ALGUMAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES
• Andritz Hydro Brasil
• ArcelorMittal Brasil
•B
 DMG – Banco
de Desenvolvimento
de Minas Gerais

EQUIPE
TÉCNICA

•B
 NDES – Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social

GESTÃO DO PROGRAMA
Cíntia Vasques

• EDP – Energias do Brasil

•C
 arioca Christiani-Nielsen
Engenharia
• Fibria Celulose

PROFESSORES
Agostinho Sant´Ana
Fabian Salum
Heitor Coutinho
Hugo Tadeu
Marcos Cesar Conti Machado
Paulo Vicente dos Santos Alves
Pedro Mandelli Filho
Reinaldo Belickas Manzini

• Grupo Águas do Brasil
•H
 ospital Israelita
Albert Einstein
• Infraero – Empresa
Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
• Iochpe-Maxion
• Libra Terminais
• Localiza Rent a Car

E
QUI
PE

•M
 axion Sistemas
Automotivos – Divisão
de Componentes
Automotivos
•N
 adir Figueiredo Indústria
e Comércio
• Prati-Donaduzzi & Cia.
• Supermix Concreto
•T
 ecBan – Tecnologia
Bancária
• Tracbel
•V
 olkswagen do Brasil Ind.
de Veículos Automotores

PAR
TICI
PAN
TES

“P

ARTICIPAR DO PDE FOI

DE GRANDE IMPORTÂNCIA
PARA A MELHORIA DO
MEU PAPEL COMO GESTOR
E, LOGICAMENTE, COM
RETORNOS PARA A EMPRESA.

A metodologia de aulas, aliada
a um Projeto de Geração de
Valor, que reforça os conceitos
aprendidos, fazem com que
se consiga aplicar na prática
aquilo aprendido em aula.
A estrutura física e a localização
da FDC proporcionam uma
imersão no aprendizado
e, aliadas ao seleto grupo de
professores, fazem o diferencial
e traduzem a atual posição
no ranking das melhores escolas

”

de negócios do mundo.

RAUL VÍTOR MENDES PEREIRA
Foto meramente ilustrativa

GERENTE DE ENGENHARIA
DA QUALIDADE, IOCHPE-MAXION
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ENTRE AS
MELHORES
ESCOLAS
DE NEGÓCIOS
DO MUNDO,
SEGUNDO
O RANKING
DO FINANCIAL
TIMES.

FUNDAÇÃO
DOM CABRAL

Há mais de 40 anos, a Fundação Dom Cabral
se destaca em seu campo de atuação pela
capacidade de empreender uma leitura
detalhada das reais necessidades dos clientes.
É exatamente essa visão ampla e aprofundada
que permite à FDC formular Soluções
Educacionais adequadas a cada caso,
promovendo melhores resultados e novas
oportunidades de desenvolvimento para
indivíduos e organizações. Nossa filosofia
respeita a identidade das organizações,
a peculiaridade dos segmentos em
que atuam e a dinâmica dos mercados.

Unindo teoria e prática, a FDC promove
a capacitação de executivos, gestores públicos,
empresários e organizações. A parceria com
escolas internacionais e professores com
larga experiência de mercado e rica vivência
organizacional possibilita uma troca intensa
e produtiva durante os Programas. São Soluções
Educacionais sustentadas por alianças
estratégicas e acordos de cooperação com
renomadas instituições nos Estados Unidos,
na China, Índia, Rússia e em outros países
da Europa e América Latina.

PERÍODO/
LOCAL

Consulte próximas turmas
em www.fdc.org.br.

Campus Aloysio Faria
Av. Princesa Diana, 760
Alphaville Lagoa dos Ingleses
34018-006 - Nova Lima - MG - Brasil

Campus São Paulo
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184
15º andar - Vila Olímpia
04548-004 - São Paulo - SP - Brasil

Campus Belo Horizonte
Rua Bernardo Guimarães, 3.071
Santo Agostinho
30140-083 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Campus Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 300
3º andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

ASSOCIADOS
EM TODO O BRASIL
0800 941 9200
atendimento@fdc.org.br
www.fdc.org.br
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