Crise, Inovação e Soluções
Sobrevivendo às armadilhas da crise
* VERIFICAR COM O RESPONSÁVEL POR HORAS COMPLEMENTARES DO SEU CURSO A VALIDADE DESTE CURSO *

PROGRAMA

1. O que é crise? Vamos entender isso.
 Os milagres disponíveis acabaram... A realidade!
 A tal da Crise, como é, qual é a cara dela!
 A morfologia de uma crise
 Os tipos de crise
2. A mecânica da crise – como funciona
 Como surgem, como se desenvolvem e como findam
 Como reagimos
 A “armadilha” da Crise
3. Exame de cases atuais
 UBER
 WhatsApp
 SAMARCO
 Petróleo
 Pedaladas e Impeachment
4. Recomendações
 Antes da crise... a pílula contra crise
 Tá aí... a pílula do dia seguinte
 Viva a crise... assimilando a crise
PÚBLICO-ALVO: Interessados em conhecer, debater e construir um
pensamento positivo, diferenciado e prático sobre o tema Crise.
Pessoas dispostas a estudar os mecanismos, padrões e modelos e,
assim, respeitar Crises, ao invés de temê-las, e até considera-las como
oportunidades.
Aos que, para autodesenvolvimento e sucesso na carreira e nos
negócios, queiram incorporar a seus conhecimentos aspectos teóricos
importantes da gestão empresarial, como estratégia e planejamento,
essenciais para refletir, desmistificar e superar Crises.
DOCENTE: Prof. Antonio Vidal Filho - Graduado e pósgraduado na EAESP-FGV e extensão universitária na
“Thunderbird School of Global Management” e mais de 20
anos de vivência como executivo de empresas como Ford e Fiat,
no Brasil e exterior. Fundador do GERH-Grupo de Estudos de
Recursos Humanos e do Capital Sênior Instituto.

Informações e matrículas
Universidade
São Judas Tadeu
DCEx – Departamento de
Cursos de Extensão
Unidade Mooca
Rua Taquari, 546
Andar Mezanino

CARGA HORÁRIA: 08 horas/aula (2 períodos de 4 horas/aula cada).

Dias 20/07 e 21/07das 19h10 às 22h40.
INVESTIMENTO

PREÇO COM DESCONTO
ALUNOS/EX-ALUNOS DA USJT

R$ 126,00

R$ 113,40

A turma é confirmada com o mínimo de dez alunos
Certificado para frequência acima de 75% pelo número
de horas frequentadas

Tel.: (11) 2799-1854
Tel.: (11) 2799-1906

 dcex@usjt.br

