STRATEGIC MINDSET 5.0

SOBRE O CURSO
A dificuldade e desvios estratégicos tem sido um dos
maiores e mais complexos problemas no ambiente de
negócios, que apresenta informações incertas e
ambíguas, o que pode enviesar ou até mesmo
paralisar o processo de escolha pela tendência natural
que temos de evitar riscos.
A forma de pensar, interpretar, é uma capacidade que deve
ser descortinada aos olhos de quem cria, executa ou
monitora as ações estratégicas.
Precisa estar transparente ao agente estratégico, como ele
pensa e sua consequência para a gestão de resultados
esperados.
O curso detalhará o poder do “MindSet Fixo e de
Desenvolvimento” assim como trará à luz da gestão os
desafios estratégicos atuais encontrados nas organizações.

PERFIL DO ALUNO
Profissionais e alunos em
carreira, liderança e gestão.

desenvolvimento

de

OBJETIVO DO CURSO
Este
curso
propõe
aos
seus
participantes
o
desenvolvimento do pensamento estratégico e a cognição
de líderes organizacionais para que sejam capazes de
formular estratégias inovadoras e tomar decisões na Era da
Transformação Digital e em ambientes de elevada
volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade
(contexto VUCA) com o objetivo de contribuir com o
desenvolvimento
os
relacionamentos
interpessoais,
organizacionais, sociais e de resultados desejados.

DIFERENCIAIS
•

Professores de mercado com experiência e trajetória no
segmento.

•

Atividades práticas e vivenciais que permitirão a
aprendizagem consistente e consciente.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
16 horas

DIAS OFERTADOS
Sábado das 08h30 às 18h00

PRÉ-REQUISITO
Técnico, graduação, pós-graduação, 2 anos de experiência

PROFESSOR
Profa. Ma. Andrea Cristina Deis
Rodrigues

INVESTIMENTO
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 135,85 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 815,00 (à vista) no boleto.
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 160,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 960,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 13/11/2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

