CONSCIENTIZAÇÃO ESTRATÉGICA
Workshop com Fred Caruso
Grande parte dos Gerentes e Empresários percebe a importância do tema, mas não possui claro
entendimento a respeito do que é estratégia. Nas pequenas e médias organizações, inclusive, o normal
é que jamais venham ser treinados na matéria. Quando a empresa cresce ou por qualquer outra razão,
precisa reposicionar-se, costumam sentir-se despreparados para enfrentar novos e maiores desafios,
para frustração deles mesmos e de seus colaboradores.
Este workshop é dirigido àqueles que mesmo nessa situação, acreditam que não estabelecer as próprias
estratégias, é tornar-se refém das estratégias de outros ou joguete do acaso. A quem vem percebendo
que a construção do futuro resulta da determinação em formular e realizar estratégias.
Empregando abordagem dinâmica, com intenso envolvimento dos participantes, o workshop mostra que
se a organização não domina o mercado, precisa buscar modos de contornar suas forças.
Destaca também que é o comprometimento com a execução e gerenciamento do planejado que faz a
organização avançar, enquanto se ajusta às mudanças do ambiente de negócio.

AGENDA
ABERTURA
O QUE É ESTRATÉGIA?
o ESTRATÉGIA E EFETIVIDADE OPERACIONAL
o CONCEITUANDO ESTRATÉGIA
 ESTRUTURALISMO E RE-CONSTRUCIONISMO
 POSICIONAMENTO E ALINHAMENTO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
o INTRODUÇÃO
o VISÃO, MISSÃO, VALORES
o AMBIENTES INTERNO E EXTERNO – ANÁLISE E CONCLUSÕES
o FORMULANDO E TRADUZINDO ESTRATÉGIAS
 SISTEMA DE ATIVIDADES
o OBJETIVOS E METAS
o REALIZANDO ESTRATÉGIAS
 PRIORIZANDO INICIATIVAS
 IDENTIFICANDO PROJETOS
GERENCIANDO O PLANO ESTRATÉGICO
o SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO
o PLANEJAMENTO OPERACIONAL
o MONITORAMENTO, AJUSTES E APRENDIZADO
o
CONCLUSÕES

PROGRAMAÇÃO 2010
O WORKSHOP “CONSCIENTIZAÇÃO ESTRATÉGICA” OCORRERÁ EM DATAS QUE
BREVEMENTE SERÃO DIVULGADAS, DAS 18:30 ÀS 22:30h

PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA:
Clientes e ex-alunos da METAPHOR
Ex-alunos dos cursos PRV e PRA da MEGASERVICE
Múltiplas inscrições
PARA SABER MAIS CLIQUE AQUI OU ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 21-82051596

FRED CARUSO
Fred Caruso é sócio principal da METAPHOR Consultoria Marketing e Sistemas
Ltda., empresa que tem o propósito de apoiar os clientes no desenvolvimento e implementação
de soluções estratégicas efetivas, com destaque a planejamento (estratégico, marketing e
negócio), diagnóstico empresarial, desenho e redesenho de processos de negócio e formação
de gerentes. Atuando como consultor e / ou facilitador tem conduzido projetos junto a
organizações de diferentes portes e áreas de atividade, como Bio-Rad, Unisys, Datamec,
Banco do Estado do Maranhão, Instituto Cohen, Brainstorm, LOCUS, Sun Microsystems,
Sybase, Karl Kurz, Casa&Vídeo, Livraria Rúbio, SESCON-RJ, Grupo PROATIVA,
SINDICONT-RIO e Halliburton, entre outras. Fred é Mestre em Ciências pela COPPE-UFRJ,
professor, palestrante, autor de artigos e antes de fundar sua própria empresa, em 2000, atuou,
por mais de vinte anos, em posições executivas de empresas internacionais da área de
tecnologia da informação e comunicação.
VOLTAR AO TOPO

