Planejamento Estratégico e BSC

O curso visa apresentar conceitos e metodologias que permitam as empresas elaborar seu projeto
estratégico de médio e longo prazo, englobando gestão do negócio e gestão da organização,
especialmente definindo seu posicionamento (estratégia competitiva) no mercado, com base no
modelo do Balanced Scorecard, considerada a ferramenta mais moderna de implantação da
estratégia e usada como forma de aumentar seu market share e alavancar a rentabilidade.
Módulo 1
Introdução ao planejamento estratégico
Conceituando o Planejamento Estratégico
Visão de negócios

Módulo 2
Diretrizes Organizacionais:
Definindo seu Negócio
Formalizando a Missão, Visão e Valores da sua empresa.
Posicionamento estratégico – alinhamento

Módulo 3
Análise de cenários:
Inteligência de análise de cenários
Matriz SWOT
Análise do Ambiente Interno – Pontos de Melhorias e Pontos Fortes
Análise do Ambiente Externo – Oportunidade e Ameaças
Avaliação competitiva do negócio
Diferenciais competitivos
Análise de riscos

Módulo 4
Definições estratégicas
Definido as estratégias certas
Avaliação estratégica e análise de caminhos
Objetivos estratégicos
Fatores críticos de sucesso

Nosso Jeito
A metodologia de Treinamento para
o curso de Planejamento Estratégico
tem se aprimorado, tornando-se
prática para auxiliar você a
conhecer melhor os sistemas de
gestão das organizações.
Usamos em nossos treinamentos:
 Cases Práticos;
 Exercícios;
 Instrutores com
prático.

conhecimento

Certificação
Nosso treinamento de Planejamento
Estratégico tem formado profissionais
reconhecidos no Mercado, sendo
um treinamento dinâmico e que
desenvolve o conhecimento junto
aos alunos.

Módulo 5
Desdobramento estratégico com o BSC
BSC – Balanced Scorecard
Planejamento estratégico tradicional e o planejamento com BSC;
Como desdobrar os objetivos do BSC até o nivel operacional;
Desenvolver as metas para a concretizar as estratégias;
Como harmonizar os objetivos da organização com os objetivos da
corporação;

Inscrições: www.qualytool.com/educacaoexecutiva
Tel: 54 3025 6363 – 51 3062 0639
Informações: treinamento@qualytool.com

Carga Horária: 32 horas
Inclui apostila e certificado.
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