DESEN
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ORGA
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CIONAL
SOLUÇÕES

EDUCACIONAIS

CUSTOMIZADAS
PARA EMPRESAS

Programas criados sob medida
para empresas com foco em seu
desenvolvimento ou transformação
para alcançar melhores resultados.
Por meio da construção conjunta
de conhecimento, FDC e cliente
constroem Soluções a partir de
uma metodologia única que analisa
o presente e projeta o futuro.

Campus Aloysio Faria, Nova Lima - MG

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
CUSTOMIZADAS
PARA EMPRESAS
SUA EMPRESA TEM EXPERIÊNCIAS,

A SOLUÇÃO EDUCACIONAL

DESAFIOS E OBJETIVOS ÚNICOS.

CUSTOMIZADA PARA

SUA SOLUÇÃO EDUCACIONAL

O SETOR PRIVADO

CUSTOMIZADA TAMBÉM.

Uma Solução Educacional Customizada

A FDC entende que cada empresa tem

é um processo que promove o alinhamento,

uma identidade própria, um nível diferenciado

o desenvolvimento e/ou a transformação

de competências, planos e objetivos. É a partir

da empresa. Equipes do cliente e da FDC

desse olhar atento e único que a Solução

articulam-se em um trabalho conjunto a partir

Educacional Customizada é construída.

de uma demanda determinada.

SOLU
ÇÕES
CUS
TOMI
ZADAS

Juntos, cliente e FDC encontram as melhores
respostas às demandas específicas para
o desenvolvimento de cada empresa.

O principal diferencial da FDC é o foco no caráter
educativo do processo, baseado em algumas
premissas importantes:
• O cliente é o protagonista do processo, conhece
muito sobre a realidade da empresa e sobre
o ambiente no qual ela se insere.
• A FDC agrega valor ao processo, mobilizando
os conhecimentos existentes, articulandoos com novos conhecimentos, usando
metodologias contemporâneas e aplicando-as
ao contexto da empresa.
• O caráter educativo possibilita que os indivíduos
envolvidos construam respostas para o problema,
se apropriem do conhecimento gerado
e o apliquem em novas situações.
A partir da análise da demanda e dos resultados
que se pretende atingir, a FDC e o cliente
constroem a Solução, que pode ir da capacitação
e do desenvolvimento à intervenção organizacional,
promovendo uma transformação participativa.

“P

RIMEIRAMENTE, OS

PROFISSIONAIS ESCOLHIDOS

PELA DOM CABRAL PARA FAZER
PARTE DESSA PARCERIA SÃO DE
ALTO NÍVEL E EXTREMAMENTE
DIDÁTICOS; A ORGANIZAÇÃO
E A ESTRUTURA OFERECIDA
PELA FUNDAÇÃO TAMBÉM SÃO
EXCELENTES. A PROGRAMAÇÃO
DAS AULAS, DOS TEMAS E DAS
SALAS COMPLETAM ESSE CONJUNTO
E CONTRIBUEM PARA A QUALIDADE
E A SATISFAÇÃO COM O CURSO.

Surpreendeu-me a maneira como
assuntos certas vezes delicados e
complicados são trazidos de forma
clara e didática. Usando as palavras
de um dos docentes, ‘é preciso trazer
questões duras para a mesa, mas
devemos tratá-las com delicadeza’,
e foi justamente isso que vimos nessa
semana. Saímos dessa semana de
imersão muito inquietos! Apesar das
dificuldades que podem aparecer nos
negócios familiares, o curso nos ensina
que existem excelentes ferramentas
para prosperidade e longevidade
destas empresas. As pedras sempre
vão existir, no entanto, existem
caminhos para contorná-las.

”

ANA LUIZA DEFILIPPI
ENGENHEIRA TRAINEE E
HERDEIRA DA TERRAVERDE
MÁQUINAS AGRÍCULAS
Foto meramente ilustrativa.

AS SOLUÇÕES
NA PRÁTICA
Tudo começa com a escuta comprometida
(Originação) que norteia cliente e FDC na criação
conjunta da proposta de valor (Estruturação),
levando em conta todo o contexto, resultados
esperados, objetivos, equipes, prazos, tempo
disponível, recursos e metodologias. O que resulta
na Entrega e na Sustentação que acompanham
a implantação das ações e estratégias
no dia a dia empresarial.

ESTRUTURAÇÃO
Com base nas conclusões da primeira
etapa e em um processo intenso de
construção conjunta com o cliente,
finaliza-se o desenho da Solução
Educacional Customizada, que inclui
resultado esperado, metodologia,
equipe técnica, conteúdo, duração
e mecanismos de suporte.

E o trabalho não termina aqui: durante o processo,
novas demandas podem surgir e o ciclo recomeça
para encontrar novas Soluções.

CONHEÇA COMO A FDC E SUA EMPRESA
CONSTROEM A SOLUÇÃO CUSTOMIZADA:
ENTREGA
Esta é a etapa da execução da
Solução Educacional Customizada.
Isso não significa que o processo
de customização tenha terminado,
pois ajustes resultantes do
acompanhamento ainda acontecem
nessa fase. O local de realização
depende da escolha do cliente:
em algumas das unidades da FDC
ou em outro ambiente.

ORIGINAÇÃO

SUSTENTAÇÃO

No primeiro momento, acontece
a escuta comprometida. Empresa
e FDC dialogam e analisam
as necessidades e os desafios
estratégicos de forma a delinear
os objetivos e compreender variáveis
que influenciarão a estruturação da
Solução Educacional Customizada.

A FDC tem um forte comprometimento
com resultados. Nesta etapa, oferece
à empresa recomendações para a
sustentação dos resultados obtidos
e para a continuidade de seu processo
de desenvolvimento por meio de
acompanhamento pós-projeto.

AS
SOLU
ÇÕES
NA
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TICA

MECANISMOS
DE SUPORTE

RESULTADOS

Organizacional

Transformação

Coletiva

Alinhamento

Individual

Sensibilização

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS

Informação
Formação
Cocriação
Intervenção

Convencionais
Experienciais
Laboratoriais
Relacionais

FASE DE ESTRUTURAÇÃO:
EIXOS EM SINERGIA
PARA GERAR RESULTADOS
Nesta etapa, a FDC combina
diferentes eixos representados
no desenho ao lado.
• Resultados
• Metodologias
• Abordagem
• Mecanismos de Suporte

ABORDAGEM

METODOLOGIA

NOS ÚLTIMOS
CINCO ANOS
A Fundação Dom Cabral atende organizações

“U

e empresas públicas e privadas, nacionais
e multinacionais, de diversos setores.

M DOS PONTOS

FORTES DO PROGRAMA FOI
A PRATICIDADE COMO OS
TEMAS FORAM TRATADOS.
SÃO TEMAS COMPLEXOS,
MAS FORAM COLOCADOS
DE MANEIRA CLARA E DE
FÁCIL INTERPRETAÇÃO.

As atividades extraclasse
foram excelentes para
integração. A troca de ideias
entre pessoas de empresas
diferentes, momentos distintos
e idades variadas criaram

1.200

Mais de 1.200 instituições de todas as

regiões do país desenvolveram Soluções
Educacionais Customizadas com a FDC.

um momento muito rico
para todos. Foi colocado um
grande volume de conteúdo,
com ferramentas e maneiras
práticas de se implementar,
que, com certeza, serão
aplicadas em nossa empresa.

”

ADERLEI FREIRE
RESPONSÁVEL
PELA CONCESSÃO
DA MINAS VERDE

1.700
Cerca de 1.700 Soluções Educacionais
Customizadas foram desenvolvidas
pela FDC.

110.000
A FDC desenvolveu mais de 110.000
executivos por meio de Soluções
Educacionais Customizadas, sendo
que 60% deles estão na alta gestão
das instituições.

POR QUE
ESCOLHER
UMA SOLUÇÃO
EDUCACIONAL
CUSTOMIZADA
DA FDC?
Foco em resultados, equipe técnica de
primeira linha e conhecimento de ponta:
tudo alinhado à compreensão aprofundada
das particularidades da sua empresa para
proporcionar uma transformação ativa,

• Adequação de conteúdos
A Solução Educacional Customizada é alinhada
à cultura, ao estilo e aos valores de cada cliente
e considera os projetos em andamento
na empresa, que podem impactar ou serem
impactados pela Solução.
• Flexibilidade
A Solução Educacional Customizada pode ser
ajustada para atender a eventuais mudanças.
• Confidencialidade entre as partes
A FDC garante o sigilo das questões estratégicas
das empresas.
• Experiência
São 40 anos desenvolvendo Soluções

visível e consolidada.

Educacionais Customizadas que garantem

Decidir pela Solução Educacional Customizada

e seus executivos.

é articular a experiência de 40 anos da FDC

a apropriação do conhecimento pelas empresas

com a perspectiva única da sua empresa,

FDC: COMPLETA PARA

para construir práticas pertinentes e eficazes

ATENDER A SUA EMPRESA

para o desenvolvimento. Uma mudança
que se prolonga em forma de conhecimento,
assimilado como patrimônio da empresa.

ALGUNS DOS PRINCIPAIS GANHOS DA
EMPRESA QUE DECIDE PELAS SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS CUSTOMIZADAS DA FDC:
•A
 plicação direta na empresa
Resultados no dia a dia.
• Alinhamento
Formação de massa crítica
e construção do conhecimento coletivo.
• Desenvolvimento
Foco no direcionamento da empresa
e das pessoas em busca de resultados superiores.
• Comprometimento com o resultado
Antes, durante e depois da entrega
da Solução Educacional Customizada.

Ambientes de negócios cada vez mais
complexos e dinâmicos desafiam gestores,
executivos e empresas.
A FDC acredita e investe em conhecimento para
aprimorar a atuação nesse contexto com práticas
que auxiliam nas estratégias corporativas e na
elaboração de melhores Soluções Educacionais.
Conteúdo atualizado na velocidade do mercado graças
às metodologias, pesquisas, artigos e estudos de
casos produzidos, todos os anos, pelos Núcleos
de Pesquisa e Desenvolvimento da FDC:
• Desenvolvimento de Pessoas e Liderança
• Estratégia e Negócios Internacionais
• Inovação e Empreendedorismo
• Logística, Supply Chain e Infraestrutura
• Sustentabilidade

PRESENÇA NACIONAL,
RECONHECIMENTO MUNDIAL

GERENTES DE PROJETOS
Elo entre a FDC e a empresa. É o gerente

Intercâmbio de professores, networking

quem realiza a escuta da demanda, a construção

e geração conjunta de conhecimento colocam

das propostas, faz recomendações e realimenta

a FDC na vanguarda do pensamento

o processo sempre que necessário. Seu foco

corporativo internacional.

na empresa permite a adequação do conteúdo

Mantemos alianças estratégicas com instituições
consagradas internacionalmente, como o INSEAD

e a escolha da metodologia mais eficiente
para alcançar resultados.

(Europa) e a Kellogg School of Management (EUA).
Há ainda uma extensa rede de cooperação com
escolas de outros países, como Argentina, Peru,
Venezuela, Chile, China, Colômbia, Espanha,
Índia, Inglaterra, Portugal e Rússia.

INFRAESTRUTURA
A FDC mantém uma estrutura completa para
criar conhecimento em conjunto com as organizações.
Em Nova Lima, Minas Gerais, fica o Campus Aloysio
CERTIFICAÇÕES
E ASSOCIAÇÕES

Faria, com salas de aula, centros de pesquisa,
auditório e hotel, numa área com 35.000 m2.
Esse espaço é ideal para promover a imersão
do executivo em um ambiente de reflexão
e aprendizado.
O Campus Belo Horizonte sedia os Programas
de Especialização em Gestão, com uma completa
estrutura física e tecnológica.
No Campus São Paulo, no centro financeiro
e empresarial do país, a FDC dispõe de salas
de aula modulares e salas de reunião para estar
mais perto das empresas e dos clientes, oferecendo

PROFESSORES

Soluções Educacionais e promovendo palestras
e encontros.

Sua empresa conta com uma equipe de alto nível,

O Campus Rio de Janeiro está localizado em Botafogo,

com formação acadêmica sólida e ampla vivência

Zona Sul da cidade, a 300 metros do Praia Shopping,

do dia a dia empresarial. E ainda tem a possibilidade

a 900 metros da Estação Botafogo e a 15 minutos

de acionar professores de diversas partes do mundo

do aeroporto Santos Dumont. Possui salas de aula,

graças às alianças internacionais da FDC.

salas de reunião e espaço de coffee/convivência.

O TRABALHO
CONJUNTO ENTRE
FDC E CLIENTE GERA
SOLUÇÕES EM:

• Desenvolvimento

• Estratégia

Gerencial

• Inovação

• Mudança e Cultura

• Internacionalização

• Competência

• Projetos

• Equipes

• Processos

• Universidade Corporativa

• Liderança
• Desenvolvimento da Alta

• Finanças

Administração

ABORDAGEM

• Governança Corporativa

• Marketing e Vendas

• Pessoas

• Sustentabilidade

SISTÊMICA

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

Internacionalização

Inovação

• Cadeia de Suprimentos

GESTÃO POR COMPETÊNCIA

Redes
e alianças

Liderança

Coaching
Cultura
organizacional

Gestão
e captura de valor

Estratégia

Gestão
de riscos

Marketing

Gestão
da performance

Finanças

Cadeia de valor

Projetos

Processos

Gestão
de mudanças

Gestão
de pessoas

Desenvolvimento de equipes

Universidade corporativa

CONHEÇA COMO AS SOLUÇÕES DE
CADA ÁREA PODEM SER ELABORADAS

ESTRATÉGIA
ANÁLISE DE
CENÁRIO INTERNO
OFERTA DE VALOR
E POSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO

DEFINIÇÕES
BÁSICAS DA
ORGANIZAÇÃO
Missão
Visão
Valores
Negócios
Objetivos
Diretrizes

ESTRATÉGIA

ALINHAMENTO

Corporativa
Negócios
Funcional

Das estratégias
Da visão
Dos valores
Dos negócios
Dos objetivos
Das diretrizes

ANÁLISE DE
CENÁRIO EXTERNO

GESTÃO DA PERFORMANCE
DA ORGANIZAÇÃO

Ampla e completa, a Solução Customizada

PROCESSO
DE ADEQUAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO
DA ESTRATÉGIA
Acompanhamento
de indicadores

ESTRUTURA
PESSOAS
PROCESSOS
SISTEMAS

começa com as definições básicas da empresa
(negócio, missão, visão e valores) e passa pela
análise do ambiente de atuação (macro e setorial),

ELABORANDO A SOLUÇÃO

posicionamento competitivo, análise da cadeia

A FDC auxilia a empresa a aprimorar a capacidade

de valor, definição de estratégias corporativas

de reflexão e o pensamento estratégico, seja para

e de negócios, planejamento e acompanhamento

sensibilizar sobre o tema, seja para construir

na execução.

estratégias e implementar ações.

INOVAÇÃO
Quando o assunto é ampliar perspectivas e sintonizar
suas ações com o futuro, inovar é a melhor resposta
e o maior desafio para as empresas.
Incorporar novos conceitos, valores e estratégias
de inovação na gestão pode proporcionar aumento

INOVAÇÃO COMO OPÇÃO ESTRATÉGICA

na qualidade de produtos e serviços, redução de
custos, maior eficiência operacional, monopolização
temporária de oportunidades de mercado, entre
outros ganhos para a competitividade da empresa.
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Curto
prazo

ELABORANDO A SOLUÇÃO
A FDC faz um diagnóstico da empresa e, a partir
daí, estimula a discussão e a troca de experiências,

I
NO
VA
ÇÃO

Médio
prazo

Longo
prazo

além de gerar e disseminar novos conhecimentos
acerca do tema. Para isso, desenvolve diversos
projetos e atividades para maior compreensão
e aprofundamento em subtemas da inovação.

INDICADORES

O

INTERNACIONALIZAÇÃO
Diante dos impactos da globalização,
se internacionalizar deixou de ser, para muitas
empresas, uma escolha e passou a ser condição
de sobrevivência. A estratégia ideal para ampliar
seu ambiente e suas vantagens competitivas.

MODELO FDC DE CRIAÇÃO DE VALOR INTERNACIONAL

“A

EQUIPE DO CSF

– CARREFOUR SOLUÇÕES
FINANCEIRAS SEMPRE TEVE MUITA
ENERGIA E DISPOSIÇÃO PARA
OPERACIONALIZAR AS ESTRATÉGIAS
DO NEGÓCIO. NO ENTANTO, PARA
UM FUTURO SUSTENTÁVEL, MAIS

CRIAÇÃO

PESSOAS PRECISAVAM ATUAR

DE VALOR

DIRETAMENTE NA CONSTRUÇÃO

INTERNACIONAL

DA ESTRATÉGIA. Baseados nessa
necessidade, escolhemos o PDL –
Programa de Desenvolvimento da
Liderança, construído em conjunto

Proposta
de Valor

com a FDC, como nosso instrumento
Modelo de
Negócios

de desenvolvimento dessas pessoas.
Atualmente, todos os níveis de gestão
da companhia se comprometem e
patrocinam as iniciativas do PDL que
apoiaram importantes mudanças nos

Gestão de
Stakeholders
Modelo
Organizacional
Talentos e
Liderança

processos de atendimento e fidelização
de nossos clientes, comunicação,
gestão de pessoas e novos canais de
oferta de produtos. Tudo isso ocorreu
graças à estrutura do PDL com a FDC,
que nos permitiu somar a experiência
dos executivos seniores, a visão da
empresa, as práticas de mercado
e o conhecimento do mundo acadêmico

ELABORANDO A SOLUÇÃO
A FDC contribui desde o momento da decisão
estratégica pela internacionalização até
a implementação dos processos para
realizá-la no dia a dia da empresa.

à geração de melhorias e resultados
rapidamente.

”

CAIQUE MELLO
DIRETOR-GERAL

CARREFOUR SOLUÇÕES FINANCEIRAS

PROJETOS
Para uma empresa
implementar suas estratégias,
a capacidade de executar
projetos é fundamental.

PLANOS

Uma boa gestão na hora
de introduzir, por exemplo,

ESTRATÉGIA

novos produtos e serviços
pode significar redução
de perdas, minimização
de retrabalho e maior

FEEDBACK
ESTRATÉGICO

retorno sobre

GESTÃO DA MUDANÇA

investimentos.

EXECUÇÃO
DA ESTRATÉGIA

DESDOBRAMENTOS
E CONTROLE

Probabilidade
de sucesso

ELABORANDO
A SOLUÇÃO
A FDC auxilia na busca
de uma metodologia própria
para a implementação

AÇÕES
GERENCIAIS

PROJETOS
ESTRATÉGICOS
E TÁTICOS

das estratégias na empresa.

GESTÃO
DE PORTFÓLIO

Duração, quantidade e
complexidade dos projetos
na empresa são alguns
dos fatores que influem
no processo. É baseado
neles que são desenvolvidos
o senso crítico e a cultura
voltada para a implementação
das novas estratégias.

Qualidade

Recursos
Humanos

Escopo*

Aquisições

Integração

Comunicações

Custo

Riscos

Tempo
* Exemplos modelo PMI

Relevância

PROCESSOS

APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS

Processos alinhados apontam estratégias e pessoas

1º momento

rumo à excelência profissional. Com isso, a empresa
pode otimizar recursos e evitar o antagonismo entre
setores, tornando-se um sistema processador de
produtos e serviços. O gerenciamento da empresa
passa a ser baseado em confiança, focado nas metas
definidas pelas estratégias corporativas.

Clarificação do contexto, considerando mercado,
estratégia, players, relacionamentos relevantes,
processos-chave e oportunidades.
2º momento
Identificação e priorização dos processos
de alto impacto para o negócio ou para
a unidade em questão.

ELABORANDO A SOLUÇÃO

3º momento

A FDC oferece as melhores práticas e ferramentas
para gestores por meio de uma metodologia simples,
que vai além do registro do desenho dos processos,
e atua alinhada ao mercado e à estratégia da empresa
para sua melhoria constante.

CLARIFICAÇÃO
DO CONTEXTO

IDENTIFICAÇÃO
E PRIORIZAÇÃO
DOS PROCESSOS

Redesenho dos processos priorizados.
4º momento
Planejamento da implantação com definição
de indicadores para acompanhamento.

REDESENHO
DOS PROCESSOS

PLANEJAMENTO
DE IMPLANTAÇÃO

“O

DESENVOLVIMENTO

PERSONALIZADO, A PARCERIA
DA GESTORA RESPONSÁVEL
E A COMPETÊNCIA DOS
PROFESSORES FORAM

OS PONTOS FORTES DESSE
PROGRAMA. Ele proporcionou
aos participantes uma nova
experiência de aprendizagem,
que reuniu metodologias
diferenciadas, como: processo
de mentoria, instrumentos
para a formação dos líderes e
orientação para a construção
de plano de ação focado nas
necessidades individuais
e do negócio. O atendimento
de toda a equipe FDC é sempre
muito cuidadoso.

”

DANIELA SORRIJA DE ALMEIDA
ANALISTA DE TREINAMENTO
E DESENVOLVIMENTO SÊNIOR
GRUPO CCR
Foto meramente ilustrativa.

LIDERANÇA
Liderança é um dos principais vetores de
desenvolvimento e sustentabilidade da empresa.
Uma gestão de excelência requer líderes preparados
atuando em diversos níveis, comprometidos
com resultados e alinhados às estratégias

DESENVOLVIMENTO DA
ALTA ADMINISTRAÇÃO
Contar com um corpo de dirigentes preparados
é fundamental na tomada de decisão. Seja nas
questões críticas do dia a dia, seja nos problemas

e aos processos de desenvolvimento.

ligados à longevidade da empresa.

É o investimento no aperfeiçoamento contínuo,

Por isso, cada dirigente precisa compreender seus

desde o conhecimento pessoal ao reconhecimento
de sua influência sobre os demais, que permite

papéis para alinhar ações com sua equipe focadas
no desenvolvimento de todos e, consequentemente,

ao líder evoluir atrelado à dinâmica do negócio.

da empresa.

ELABORANDO A SOLUÇÃO

ELABORANDO A SOLUÇÃO

A FDC estimula diversas abordagens, sempre

A FDC proporciona a reflexão sobre a atuação dos

alinhadas ao ambiente, à empresa e aos seus
gestores. A escolha da melhor abordagem se
dá a partir da identificação das necessidades
e do momento da empresa, como:
•M
 odelos integrados que desenvolvem gestores,
sucessores, equipes, áreas de RH e principais
dirigentes vinculados aos sistemas e processos

dirigentes de maneira estruturada, permeada por conceitos
e momentos de reflexão. É assim que a Solução identifica
o contexto da equipe e mapeia necessidades de acordo
com forças, fragilidades, resultados esperados, desafios
e dificuldades enfrentadas. A partir daí, temas específicos
são desenvolvidos e direcionados aos dirigentes para
atender às questões levantadas pela empresa.

da empresa.
•M
 odelos de trilhas de desenvolvimento
da liderança.
•M
 odelos convencionais de desenvolvimento.
•T
 ambém pode incluir: ações formais de
desenvolvimento, acompanhamento da “prática
do conhecimento”, projetos aplicativos, coaching,
sistemas de acompanhamento da performance
(análise de desempenho e potencial)
e preparação de sucessores.

MUDANÇA E CULTURA
Rápidas ou contínuas, abrangentes ou episódicas,
evolutivas ou disruptivas: mudanças são essenciais
aos negócios e à sociedade. E todo processo
de transformação afeta as vertentes de uma empresa,
desde suas estruturas até sua cultura organizacional.
Com essas variações, manter a equipe internalizada
com as regras e normas presentes no contexto
social e empresarial se torna um desafio.
ELABORANDO A SOLUÇÃO
A FDC apoia as empresas em cada etapa da implementação
e sustentação de processos de mudança, preparando
seus executivos por meio de ações educacionais voltadas
para a realidade da empresa.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
À medida que o controle das empresas se torna
cada vez mais pulverizado, confiança e credibilidade
têm se tornado peças-chave na decisão dos

CEO
DIRETORIA

PARTES
INTERESSADAS

investidores. Nesse contexto, a Governança
Corporativa passa a ter um papel cada vez mais
relevante.
O desenvolvimento das melhores práticas leva em
conta a convergência de todos os pontos relevantes
para maximizar o valor da empresa, proteger o

Mercado

patrimônio e os interesses dos demais stakeholders.

Colaboradores
Governo
Comunidade

COMITÊ DE
AUDITORIA

Meio ambiente
Órgãos reguladores

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Presta informações

AUDITORIA
INDEPENDENTE

Escolhe/presta contas
Relação ativa

ELABORANDO A SOLUÇÃO
Segundo valores e práticas universalmente aceitos,

ACIONISTAS

a FDC oferece a possibilidade de realizar Soluções
Customizadas para as empresas nas várias
dimensões da governança.
Destinadas a acionistas, investidores, herdeiros,
conselheiros e altos executivos, as Soluções
consideram desde a realização de assessment
em governança – avaliação e análise do nível/estágio
de governança da empresa – até a elaboração

CONSELHO
FISCAL

de um plano de implementação da governança
para as várias tipologias de empresas.

PESSOAS
A evolução da empresa é proporcional
ao crescimento pessoal e profissional
de sua equipe. Mobilizar para o
crescimento, convidar para a reflexão
sobre o desempenho individual e realizar
feedbacks é indispensável na definição
de ações para o desenvolvimento
da empresa.
Para isso, toda empresa deve contar
com instrumentos e informações
para ampliar a consciência dos
gaps individuais, motivar e subsidiar
a elaboração e a implementação
de ações voltadas para as pessoas.
ELABORANDO A SOLUÇÃO
A construção conjunta entre a FDC,
gestores e profissionais de RH da
empresa envolve instrumentos de
análise de desempenho, identificação
de potencial, planos de desenvolvimento
individual e programas de sucessão.
Esses instrumentos constituem um
sistema para acompanhar a performance
das pessoas, integrado às políticas
de recursos humanos e ao modelo
de gestão da empresa.

FINANÇAS
Todo gestor precisa estar focado
na melhoria dos resultados, seja
qual for a sua área de atuação.
E ter conhecimento em finanças

Ações de
desenvolvimento

pode auxiliar na visão sistêmica

Visão/Valores

CAP

dos processos, revelando como

Políticas
e diretrizes
da empresa

Análise do
desempenho
360°

Estratégias
do negócio

Identificação
de potencial

Modelo
de gestão

ELABORANDO A SOLUÇÃO

Administração
de carreira

Competências

A Solução Educacional pode focar

Estratégias e
processos de RH

Identificação
e formação
de sucessores

cada setor pode contribuir para
os resultados de toda a empresa.

o desenvolvimento de uma perspectiva

Programas de
desenvolvimento:
individual,
de grupos,
da empresa
Coaching
Movimentação
de pessoas
Gestão da
sucessão

global das finanças corporativas, na
profundidade desejada pela empresa,
customizada com os seus planos
de contas e balanços, usando
a sua estrutura.
E ainda há outras ênfases possíveis:
• Levantamento do Custo
de Capital Próprio
• Contabilidade Gerencial
• Gestão da Necessidade

SUPORTE
Comitê de
gestão do CAP
Processos de
comunicação
Sistemas de
informações
Processo de
acompanhamento

de Capital de Giro
• Análise de Investimento
• Gestão de Risco
• Finanças Internacionais

FI
NAN
ÇAS

DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL

METODOLOGIAS

O propósito do desenvolvimento gerencial é ampliar
e consolidar a atuação do gestor ante as demandas
e os desafios da empresa. E, para isso, o profissional
precisa contar com ferramentas e conhecimento
de modelos avançados em gestão que permitam
analisar seu papel, rever seus modelos mentais
e garantir resultados para a empresa.

ELABORANDO A SOLUÇÃO
As Soluções Educacionais Customizadas para
o Desenvolvimento Gerencial permitem atender

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS

a demandas com diferentes graus de complexidade
e de natureza diversificada.

As Soluções Educacionais para
o Desenvolvimento Gerencial
articulam, necessariamente,
metodologias, conteúdos e
resultados que aprimoram as
práticas gerenciais e facilitam
o alcance dos objetivos
estratégicos de sua empresa.

CONTEÚDOS

RESULTADOS

COMPETÊNCIAS

COMPREENSÃO
DO ESTRATÉGICO
Objetivo
Estratégia
Missão
Visão

Competências podem ser organizacionais
e individuais. Combinadas, ambas impulsionam
o desenvolvimento conjunto das pessoas
e, por consequência, da empresa.
Das competências organizacionais, surge
a vantagem competitiva. E das individuais vem
a capacitação das pessoas para oferecer o aporte

IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO
DAS COMPETÊNCIAS
ORGANIZACIONAIS
QUE DÃO SUSTENTAÇÃO
À ESTRATÉGIA

necessário à evolução, alinhado às estratégias
e ao modelo de gestão da empresa.

ELABORANDO A SOLUÇÃO

Básicas

A empresa que conta com a Solução Educacional

Essenciais

pode solicitar tanto o mapeamento quanto
o desenvolvimento das competências. A primeira

Diferenciadoras

opção se refere a identificar, descrever e classificar
as competências corporativas e profissionais.
Já o desenvolvimento inclui identificar e trabalhar
as lacunas existentes entre as competências
individuais necessárias à estratégia da empresa,
hoje e no futuro.
PROJETO EDUCACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS
MECANISMOS DE SUSTENTAÇÃO

Desenvolvimento
da equipe
de dirigentes

Desenvolvimento
da equipe de RH

CAP: Processo de
Acompanhamento
da Performance

“A

CREDITO QUE O PDML

TEM ATINGIDO AS EXPECTATIVAS
DOS PARTICIPANTES, SEJA ATRAVÉS
DO CONTEÚDO APRESENTADO,
SEJA PELA ÓTIMA CONDUÇÃO E
CONHECIMENTO DOS PROFESSORES.
CONSEGUIMOS VER TEMAS ATUAIS

E DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA
QUE SUPORTEM O LÍDER NA ENTREGA
DE RESULTADOS DIFERENCIADOS
E COM GRANDE NÍVEL DE QUALIDADE.
Temos um grande desafio de implementar
as ações mapeadas, mas acredito que
o conteúdo teórico e os encontros de
praticagem deram uma boa base para
reflexão e para mostrar como seguir
com os próximos passos.

”

CINTIA DORTA
RECURSOS HUMANOS
GRUPO LIBRA

Foto meramente ilustrativa.

EQUIPES
Grupos existem em todas as empresas,

AS DIMENSÕES DA EFETIVIDADE DA EQUIPE

mas equipes são raras. O trabalho em equipe
envolve a compreensão compartilhada de objetivos,
propósitos estratégicos e responsabilidades,
por meio da comunicação e confiança entre todos.

Reuniões
de Equipe

Desenvolver um ambiente que estimula e fortalece

Confiança

Comunicação

as relações resulta em ações cooperativas
e solidárias em situações críticas e de riscos
necessários. E ainda gera resultados para

Solução de
Problemas

toda a empresa.

ELABORANDO A SOLUÇÃO
A construção da Solução Educacional Customizada

Negociação

contempla um diagnóstico do funcionamento

Motivação

da equipe para identificar seus pontos de melhoria;

DIAGNÓSTICO
DE ATUAÇÃO
DA EQUIPE

o planejamento da intervenção conforme o impacto
da atuação de cada membro e a definição
de mecanismos para acompanhar

Tomada
de Decisão

Atribuição
de Tarefas

o seu desenvolvimento.

Liderança

Abertura

Administração
de Conflitos
Identificação
de Pontos
de Melhoria

Elaboração
do Plano para o
Desenvolvimento
da Equipe

CADEIAS
DE SUPRIMENTOS

MARKETING
E VENDAS

Cadeias de suprimentos é um conceito

Em uma empresa, toda atividade de Marketing

de fluxo expandido que compreende todos

e Vendas deve estar orientada para o mercado.

os processos logísticos: contato com

E, para isso, todos os envolvidos precisam

o fornecedor, internacionalização de insumos

estar alinhados na hora de criar/entregar valor –

e matéria-prima, abastecimento das linhas

o que pode ser garantido com uma visão

de produção até a distribuição de bens para

sistêmica das ações empresariais.

o mercado consumidor, envolvendo transportes,
análises de demanda, gestão de estoques
e o alinhamento desse processo com todas
as áreas e o modelo de gestão da empresa.

ELABORANDO A SOLUÇÃO
As Soluções propostas podem se configurar
em projetos e escopos diversos, como:

ELABORANDO A SOLUÇÃO
O trabalho direto e conjunto com a área
demandante da Solução Educacional permite
à FDC analisar de perto gargalos e necessidades
em toda a cadeia de suprimentos.
Análise que norteia a orientação para que
a empresa esteja apta a desvendar alternativas
para o processo de gestão estratégica
da cadeia de suprimentos.

• Desenvolvimento da cultura de orientação
para o mercado e para o cliente.
• Desenvolvimento de competências nos temas
de marketing e vendas.
• Desenvolvimento estratégico de marca.
• Definição e implementação de estratégias
de marketing e vendas.
• Definição e implementação de processos
de planejamento e administração
de marketing, de produtos e serviços
nos contextos de mercado consumidor (B2C)
e mercado organizacional (B2B).
• Implementação de processos, metodologias
e instrumentos para a geração de inteligência
e monitoramento de performance de mercado.

SUSTENTABILIDADE
Cada dia mais, a sociedade pede das empresas
uma gestão responsável, que leve em conta não
só sua sustentabilidade, mas o desenvolvimento
das pessoas e dos sistemas. Prova disso é que
o tema se tornou critério até na decisão de compra:
consumidores preferem empresas sustentáveis.
E, mais do que uma escolha consciente, é uma
condição importante para a concessão de crédito
e fator de diferenciação em bolsas internacionais.
É o caminho para a prosperidade econômica,
a qualidade ambiental e o desenvolvimento social.

ELABORANDO A SOLUÇÃO
Desde a estratégia até a operação, a FDC considera
a transversalidade do tema em todos os níveis
da empresa. Por isso, a empresa pode escolher
a Sustentabilidade como etapa de outras Soluções
ou ainda construir propostas específicas em uma
Solução Customizada focada no tema.
O conhecimento se aplica ao contexto único
do negócio para equilibrar os interesses de todos
os públicos: práticas que articulam a identidade
da empresa com a indispensável sustentabilidade
do seu entorno.

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA
Cada vez mais, empresas que compreendem
a importância da educação como forma
de impulsionar o desenvolvimento de suas equipes
e de se reinventar encontram novas e melhores
respostas aos seus desafios. Essa estratégia pode
ser colocada em prática com as Universidades
Corporativas: iniciativas que apoiam e provocam
o desenvolvimento de pessoas, processos
e empresas por meio do conhecimento.

PREMISSAS

RESULTADOS

ÁREAS DE
MUDANÇAS

ELABORANDO A SOLUÇÃO
A FDC tem sido parceira de várias empresas
na construção de modelos de Universidades
Corporativas e/ou na arquitetura educacional
que as sustentam. E ainda colabora no
desenvolvimento e na entrega de Soluções
construídas com a empresa, nas quais
conhecimentos e tecnologias compartilhados
fortalecem a identidade única e a autonomia
das universidades parceiras.

PÚBLICO

TECNOLOGIA

MÉTODOS

ALGUMAS
ORGANIZAÇÕES
PARCEIRAS DA FDC
• ABB

• BASF

• ACAV – Associação Brasileira

• BAT Americas – British

dos Concessionários MAN
Latin America
• Hospital Israelita Albert Einstein
• Algar
• Ambev
• Amil – Assistência Médica
Internacional

American Tobacco
• Bayer CropScience
• BB DTVM – Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários
• BDMG – Banco
de Desenvolvimento
de Minas Gerais

• CSN – Companhia
Siderúrgica Nacional
• Danone

• Grupo Auto Sueco
• Grupo CCR
• Grupo EBX

• Dixie Toga

• Grupo JBS

• Dow

• Grupo Libra

• Duke Energy

• Grupo Pão de Açúcar

• DuPont do Brasil

• Grupo Wilson Sons

• EADS – European Aeronautic

• GVT – Global Village Telecom

Defence and Space Company
• Editora Abril
• Electro Aço Altona

• Halma
• Holcim

• Eletrobras

• Iguatemi Empresa
de Shopping Center

• Eletros – Fundação Eletrobras

• Instituto Inhotim

• Andrade Gutierrez

• Bosch

• Anglo American

• BR Distribuidora – Petrobras

• Embraer

• Iochpe-Maxion

• AngloGold Ashanti

• Bradesco

• Faber-Castell

• Itaú BBA

• Aperam –

• Braskem

• FCA – Ferrovia

• Itaú Unibanco

ArcelorMittal Brasil
• ArcelorMittal Belgo
Bekaert Arames
• ARG Construtora
• ARPEL – Associação Regional
de Empresas de Petróleo
e Gás Natural na América Latina
e no Caribe
• Bahiagás – Companhia
de Gás da Bahia
• Banco Alfa
• Banco do Brasil
• Banco Santander
• Banesprev –
Fundo Banespa
de Seguridade Social

• BRF – Brasil-Foods

de Seguridade Social

Centro-Atlântica

• Bunge

• Fiat

• Camargo Corrêa

• FMC Corporation

• Carrefour Soluções Financeiras

• Funbio – Fundo Brasileiro

• Caterpillar Brasil
• Cemig
• Cenibra
• Cia. Hering
• Cielo
• Citibank
• Claro
• Coca-Cola
• CPFL – Companhia Paulista
de Força e Luz

para a Biodiversidade
• Fundação Vale
• Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio
de Janeiro
• General Electric Healthcare
• Gerdau Açominas
• Globo.com
• Globosat
• Grupo Abril
• Grupo AGCO

• Invepar

• Iveco Latin America
• Janssen-Cilag Farmacêutica
• KPMG Auditores Independentes
• Kraft Foods
• Light Serviços de Eletricidade
• Magneti Marelli COFAP
• Medley
• Mercedes-Benz
• Merial Saúde Animal

“O

PROGRAMA DE

GOVERNANÇA OFERECIDO PELA
ASSODEERE, EM PARCERIA COM
A FUNDAÇÃO DOM CABRAL,

FOI DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
PARA ESCLARECER E ORIENTAR
COMO DEVEMOS CONDUZIR A
SUCESSÃO E CRIAR UMA EQUIPE
DE GOVERNANÇA EM NOSSA
EMPRESA. A maneira dinâmica,
objetiva e transparente com
que os professores conduziram
assuntos tão delicados de serem
trabalhados no dia a dia foi
fundamental para conseguirmos
entender os temas e compreender
melhor as relações que devemos
ter com os stakeholders e com
o nosso negócio, assim como
para nos encorajar a formalizar
e colocar em prática o que
foi aprendido.

”

RAFAEL GALLE
SUCESSOR DA TRANORTE
CONCESSIONÁRIO JOHN DEERE

Campus Aloysio Faria, Nova Lima - MG

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.

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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