Conteúdo e programa completo da formação:

“Inteligência Estratégica Full Training”
Objetivo do Programa para 80hs de formação:
Formar uma base de conhecimento necessário para desenvolver e/ou melhorar fatores que solidifiquem a
formatação de um sistema de pilotagem organizacional estratégico de maneira sustentável e mais perto do
sucesso, adotando o Balanced Scorecard como real ferramenta de alcance de
resultados organizacionais de forma teórica e prática.
Formação totalmente prática e completa onde a turma é levada de forma
teórica e prática a construção de uma solução estratégica completa a empresa,
passível, inclusive de implementação real, efetivando uma gestão estratégica
tangível, clara e adaptável a qualquer tipo de mercado, onde iremos trabalhar o
negócio sob a ótica de 7 perspectivas – Financeira – Clientes – Processos –
Aprendizagem – Mercado – Resp. Social – Clima Organizacional.
É sem dúvida uma formação completa, podendo ser trabalhada In
company, com todo o comitê estratégico ou em projetos com perfis de diferentes
grupos de forma colaborativa.
Público:

Empreendedores de todos os tipos – Estudantes – Gestores de todos os setores
Tempo:

Formação programada em 60 horas / aula.
Consultoria e acompanhamento de projetos de Implementação 20 horas / Aula
* Pode ser trabalhado como curso de extensão ou Módulo de MBA com módulo adaptado à 24hs.
Suporte:

- Data Show – Caixa de som para passagem de vídeo – Impressão de apostila
Condições:

- Pode ser trabalhada tanto em Instituições de ensino quanto In Company.
Assista uma aula demonstração clicando na imagem:
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Conteúdo Completo:
Modulo 1: Entendimento e Construção Estratégica - 20Hs
Característica do modulo:
O módulo tem como principal objetivo envolver o aluno nas
práticas de Planejamento e Estratégia, ou seja, apresentá-lo aos
conceitos e ferramentas organizacionais básicas para que se crie a
cultura da gestão estratégica no ambiente de trabalho,
conseqüentemente o módulo 1 servirá de alicerce a compreensão
dos sistemas de medição e visão sistêmica, permitindo que o mesmo
sinta-se a vontade quando iniciar a montagem do painel.
Conteúdo:
 Origem da estratégia e A Arte da guerra;
 Conceito de Concorrência; Custo de Oportunidade; Mercado e Lei
de Oferta e Procura;
 Teoria dos jogos e o Dilema do prisioneiro;
 Conceito sobre Tomada de decisão e Poder;
 As 10 escolas do pensamento estratégico;
 Objetivos Individuais e Grupais;
 Matriz Produto / Mercado;
 Competência Central;
 Vantagem competitiva e 5 Forças de Porter;
 Matriz Importância X Desempenho (Exercício prático);
 Planejamento Estratégico (prático): 1) Definição do negócio; 2) Definição da missão, 3) Formulação dos
princípios e Valores; 4) Formulação da visão de Futuro; 5) Identificação das Oportunidades e Ameaças; 6)
Verificação dos Pontos Fortes e Fracos; 7) Identificação dos fatores Essenciais do Negócio; 8) Decisões
Estratégicas; 9) Definição dos Objetivos e 10) Formulação do Plano Tático.
 Análise da concorrência;
 Analise de clientes;
 Matriz SWOT;
 Inovação;
 Teoria dos ciclos Econômicos;
 Manobras estratégicas;
 Conceito de Balanced Scorecard e o que propõe o Balanced Scorecard;
 Barreiras para a Implementação do BSC;
 Canais de entrada de informação e suas responsabilidades no plano estratégico: Programas de Qualidade;
Pesquisa de Clima; Pesquisa com Fornecedores; Pesquisa de cliente; Orçamento Financeiro; Avaliação de
Desempenho, PC e PDI; Caixa de sugestões; Tecnologia da Informação; SAC; CRM; Benchmarking; PLR; entre
outros...
 Teoria das restrições;
 Ferramentas de diagnóstico e Solução de problemas, GUT, Ishikawa, Fluxogramas, conceito dos 5 Porquês,
Diagrama de Paretto e Brainstorming;
 O Modelo 7S e o BSC;
 Estudo da estratégia segundo Jack Welch - Modelo prático.
 Alianças Estratégicas, Terceirização estratégica e planejamento por cenários.
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Módulo 2: Construindo o Painel de Pilotagem- 20Hs
Característica do modulo:
O módulo tem como principal objetivo
montar o painel de pilotagem em sala de aula,
estudo prático da ferramenta. Possibilitar ao
aluno a entender e executar o conceito
aprendido, tornando-o capaz de montar seu
próprio painel de forma sólida e consciente das
aplicações e necessidades reais da sua
empresa.
Conteúdo:
 Visão geral do processo Estratégico;
 Teoria e conceito de Estratégia;
 A evolução dos conceitos de gestão Estratégica e os instrumentos de Gestão Estratégica na Era da Informação
e do Conhecimento;
 BSC e os 12 Elementos Catalisadores das Equipes de Alta Performance;
 Gestão do conhecimento e o BSC;
 Cultura organizacional, mudança organizacional e Feedback (Pequeno, Médio e Logo prazo);
 A Janela de Johari e visão Sistêmica;
 O BSC como sistema de gestão do desempenho;
 Quem são os criadores?
 Benefícios Esperados com BSC, pontos de analise e pontos a melhorar;
 Planejamento estratégico “Revisão”;
 Maturidade da equipe como premissa para a sustentabilidade, aplicação e implantação de um Painel de
Pilotagem, Conceito de “Analise Situacional” e Liderança;
 Conhecendo o painel de controle identificando suas funcionalidades, navegando na hierarquia de indicadores do
BSC - “Causa efeito” (Drill down e Drill up);
 Fator multiplicador;
 Aspectos a serem desenvolvidos na equipe: Disciplina, Resiliência, Pró-atividade, Sinergia, Franqueza,
Diferenciação, Ambiente; Feeling, Pensamento Holístico, Criatividade, Pensamento Positivo, Empreendedorismo,
perceptividade, Ética e Fazer acontecer;
 ERP – Entrerprise Research Planning;
 Sistemas de informação para tomada de decisão;
 Sistemas de qualidade e BSC e o Mercado Hoje;
 Quadro Geral de Integração de conhecimentos;
 Organizações Inteligentes – Learning Organizations;
 As 10 principais forças impulsionadoras da mudança e reflexão estratégica;
 Estudo dos Indicadores - Hierarquia dos Indicadores no BSC e Conceito de “Driver” e “Outcome”.
 Apresentação de Case.
 Criação de um Painel:
- Preparando o Ambiente (Trabalhando com as 7 perspectivas);
- Entendendo o Painel de controle;
- Estudando a Planilha Mestre;
- Construindo as Setas de Sinalização;
- Construindo a estrutura de BSC em Power Point;
- Incluindo Projetos;
- Modificando a Proposta Original;
- Redirecionando as setas de Objetivos Estratégicos;
- Adicionando “Drivers” e “Outcomes”;
- Vinculando a Planilha;
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- Configurando as Sinaleiras;
- Configuração das Células de Exportação.

Módulo 3: Desenvolvendo a Gestão Estratégica - 20Hs
Característica do modulo:
O objetivo principal do 3° módulo é a utilização e
disseminação do painel de pilotagem na organização, avaliando
a viabilidade, criação e eficácia da ferramenta apresentada no
nível 2 de forma prática. O desenvolvimento do trabalho pós
avaliação do painel e quais procedimentos serão decorrentes
deste trabalho.
Conteúdo:
 Ciclo de Implementação de um BSC;
 Barreiras na Implementação da Estratégia;
 Depois do painel pronto, o que fazer com ele?
 Matriz de gerenciamento de tempo;
 Criando e desenvolvendo planos de ação - Estilo 5W2H;
 Itens de controle e sistemas de auditorias;
 Ativos Intangíveis;
 Capital Intelectual;
 Pirâmide de Gestão Funcional;
 Goodwill;
 Disseminação do Painel de Pilotagem através da estrutura organizacional;
 Tela do BSC e reuniões – Painéis de Gestão à vista – Grupos de multiplicadores – Depto de comunicação e
Treinamento;
 Criando, Desenvolvendo e Vinculando Planos de Ação ao Painel de Pilotagem e aos Objetivos Estratégicos.
 Analise Vertical do Painel;
 Metas – Proposta de criação de metas;
 BSC e o RH Estratégico;
 Gestão do conhecimento;
 Inteligência Competitiva;
 Inteligência Competitiva X BSC X Gestão do conhecimento;
 Mkt: Gestão da experiência do Cliente;
 Inteligência Emocional;
 Governança Corporativa;
 Artigo - Balanced Scorecard: Mais que uma ferramenta de gestão, um meio de transformação.
 Acompanhamento e assessoria do Instrutor na composição final do Painel.
 Apresentação Prática dos alunos dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula.
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Sobre o Professor:

Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/4590143222028752

Nome: Alexandre Michels Rodrigues
Professor, Empresário, Palestrante e Consultor de empresas na área de Gestão
Estratégica - Especialista em implementação de sistemas de Dash Boards para
indicadores de gestão empresarial tipo Balanced Scorecard, Empreendedorismo,
NeuroGestão e Neuromarketing.
Professor em cursos e módulos de MBAs onde envolvam assuntos relacionados ao
seguintes tópicos:

Anajara Loretto);

- 12 elementos catalisadores de Equipes de Alta Performance;
- Gestão de Empresas familiares;
- Empreendedorismo como nunca te contaram antes;
- Inteligência Estratégica para Desenvolvimento Humano e Empresarial;
- NeuroDireito;
- Liderança e Comportamento organizacional;
- Estudo do Comportamento humano com Neurogestão;
- Neuromarketing full training;
- Como o Cérebro aprende;
- Psicologia do consumidor e principais Gatilhos Emocionais;
- Consultoria e aplicação de ferramentas para diagnóstico de gestão;
- Logística e planejamento Modal (prof. Anajara Loretto);
- Planejamento de transporte e logística sobre transporte Urbano (prof.

Atuo como Consultor empresarial em diversas organizações em todo o país pela minha empresa de
consultoria DNA Corporativo (www.dnacorporativo.com.br). Idealizador do projeto Neuroexpert
(www.neuroexpert.com.br).
Professor em cursos de Graduação (Presencial e EAD), Pós Graduação, Extensão e MBAs em instituições
como FGV, PUC-RS, Unisinos, ULBRA, UCS, UNISC, FSG, São Judas Tadeu, FUNDATEC, UNINTER, ESPM, IBGEN,
ADVB e mais diversos centros de treinamentos especializados e in company em diversos estados do país com
mais de 500 alunos formados por ano.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formação:
- An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing - Copenhagen Business School (http://www.cbs.dk) - Copenhague - DINAMARCA – 2016
- The Fundamentals of Neuroscience - (https://www.mcb80x.org) - Harvard University - Massachusetts ESTADOS UNIDOS - 2016
- The Fundamentals of Neuroscience: Neuronsand Networks - (https://www.mcb80x.org) - Harvard
University - Massachusetts - ESTADOS UNIDOS - 2016
- The Fundamentals of Neuroscience: The Brain - (https://www.mcb80x.org) - Harvard University Massachusetts - ESTADOS UNIDOS - 2016
- Behavioural Economics in Action - University of Toronto - (https://www.utoronto.ca) - Toronto CANADÁ - 2016
- Introduction to Neuroeconomics How the brain makes Decision - (https://www.hse.ru/en) - Higher
School of Economics - Moscow - RUSSIA – 2016
- Extensão em Neurociência - Grupo Inédita, IENH e IBAC - São Paulo e Rio Grande do Sul - BRASIL - Mais
de 120hs de formação – 2015
- Mestre em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance –
Universidade Federal Rio Grande do Sul UFRGS - (http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial) - Rio Grande do Sul BRASIL - 2011
- The challenges of European Management program - (http://www.hec.edu) - HEC - Écoledes Hautes
Études Commerciales - Paris - FRANÇA - 2011
- Doing Bussiness in Spain program - (http://www.eada.edu) - EADA - Escuela de Alta Dirección y
Administracción - Barcelona - ESPANHA – 2011
- Graduação em Comércio Exterior - (http://www.saojudastadeu.com.br) – Faculdade São Judas Tadeu Rio Grande do Sul - BRASIL – 2009
- MBA em Master em Organizações - (http://www.fars.org.br) - F.A.R.S. Fundação dos Administradores do
Rio Grande do Sul - Rio Grande do Sul - BRASIL – 2006
- Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI - (http://www.unisinos.br) UNISINOS Universidade do Vale dos Sinos - Rio Grande do Sul - BRASIL - 2006
- Graduação em Administração de empresas - (http://www.saojudastadeu.com.br) – Faculdade São Judas
Tadeu - Rio Grande do Sul - BRASIL - 2005
- Computer Animation Development & Multimedia - (www.cdicollege.ca) - CTI Computer Technology
Institute - Toronto - CANADÁ – 1999
Contatos: (51) 3368.6525 ou Cel/Whats App: (51) 99244.7410 - alexandre@neuroexpert.com.br
Skype: XANDIMR – Twitter: @profneuroexpert
"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
- Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard -
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Alguns depoimentos de alunos: Clique nas imagens e assista a entrevistas de perguntas e respostas sobre Estratégia.

"Alexandre alia conhecimento, habilidade e atitude demonstrando a sua
alta capacidade e técnica de ensino. Sempre pronto a ajudar e a superar
expectativas sabe conduzir de forma magestral uma turma sempre com o
objetivo de que esta aprenda e se comprometa com o resultado de aprendizado".
Mauro Oliveira - Gerente de RH da Rede Agafarma

“O curso Planejamento Estratégico com
utilização do BSC superou as minhas
expectativas. Eu imaginava como resultado do
curso a minha capacitação na utilização da
ferramenta, entretanto, quando eu concluí o meu painel, eu
pude ter a idéia de todos os aspectos que envolvem a sua
implementação e muitos outros benefícios que podem ser
alcançados que eu desconhecia até então. Aqui na CAIXA
estamos desenvolvendo um projeto baseado nos
conhecimentos adquiridos no treinamento feito.
Pessoalmente, como eu já havia comentado, eu pude
alinhar todos os conhecimentos adquiridos no curso de Administração de Empresas e ingressar
na pós-graduação com uma bolsa de estudo aprovada através do projeto iniciado no curso.
Tu tens muito didática e conhecimento, porém a grande "vantagem
competitiva" que eu vejo em você é a dedicação com que tu trata o assunto, o
carinho e a vontade de transmitir as tuas experiências para todos que de alguma
forma buscam o conhecimento e isso te faz um instrutor diferenciado.
Og Mandino recomenda no seu livro "O maior
vendedor do mundo" que acima de qualquer
conhecimento e técnica que a pessoa tenha, ela deve
agir com amor a todos e a tudo. Eu vejo em você um
exemplo disso. Parabéns, mais uma vez!”
Elisane Reis - Analista Júnior GIFUS/PO Caixa Econômica Federal
“Achei o curso muito bom de excelente qualidade didática e técnica. Aprendi

muito sobre planejamento estratégico. Recomendei teu
curso a meus dois filhos que estudam Administração.
Estamos aplicando tuas teorias e técnicas em nossa
Empresa. Os Controles já estão se fazendo sentir com
grande facilidade. Temos um sistema gerencial da Empresa,
mas construímos ramificações com indicadores e controles
com Excel, conforme ensinamentos. Tudo muito facilitado e
aprovado. PARABENS MESTRE.”
Airton Ximenes Porto - Diretor Administrativo e Financeiro
ROBYTRONIX INFORMÁTICA LTDA.
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“É com grande alegria que escrevo para dar
meu depoimento sobre o curso do BSC ministrado
pelo
Alexandre.
O curso abrange uma variedade de temas e
ferramentas
de
gestão
possibilitando
o
desenvolvimento de uma visão ampla e sistêmica da
organização e do mercado que é fundamental para o
aprendizado do BSC. Percebe-se a real intenção de
dar todo o suporte para que o BSC seja realmente
colocado em prática sendo um meio de pilotagem da organização, onde seja traçada as rotas e dado o
direcionamento estratégico, com o trabalho integrado de todos, possibilitando o desenvolvimento das pessoas com
foco no resultado. Parabéns Alexandre pela forma transparente, humana e integra com que transmites o
conhecimento teórico e vivencial sobre o tema, sendo o teu modelo de entusiasmo e crença na transformação do
ambiente para construirmos uma nova realidade o grande diferencial deste curso. Obrigada.”
Ana Maria Geraldes - Diretora Viação Estoril Ltda.
Outras Imagens:
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“Soluções Inteligentes”
www.dnacorporativo.com.br
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Exemplo de Imagem de um Painel de pilotagem:
Clique na imagem e assista o funcionamento da ferramenta

Período de Analise

Projeto vinculado ao objetivo
Indicador vinculado

Objetivo Estratégico

Perspectiva

Plano de ação vinculado aos indicadores:
Envie e-mails diretamente da tela do plano
Plano de Ação controlado por prioridades
Todo o plano pode ser acompanhado por
detalhamento de atividades
Gráficos apresentando
Metas x Projetado x Realizado
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