MBA EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE PESSOAS:

DESENVOLVIMENTO
HUMANO DE GESTORES

EXCELÊNCIA
FGV
Há mais de 75 anos, a FGV é pioneira no campo da educação, sendo referência não só pelos seus reconhecidos programas de graduação, mestrado e doutorado, como também
pelo desenvolvimento de pesquisas e pela
divulgação de estatísticas macroeconômicas,
tais como: Índices gerais de preços, índices
setoriais, indicadores de preços agropecuários, preços e custos.
Reconhecida pela sua qualidade internacional,
a FGV é uma das maiores instituições de ensino
do Brasil e referência no mercado de trabalho.

A única brasileira entre as instituições

Eleita a

mais inﬂuentes
do mundo no Linkedin

pelo Eduniversal Business Schools Ranking

Eleita uma das

de ensino

melhor escola
de negócios do Brasil
Uma das preferidas pelos RHs,

marcas mais
relevantes do Brasil,

na hora da contratação, de acordo com a pesquisa

segundo a Academia Brasileira

do DataFolha publicada na Folha de São Paulo

de Marketing

A instituição de ensino que

Líder no Ranking
Nacional do índice geral

mais forma CEOs no Brasil
Terceiro mais importante

de cursos do MEC, ocupando
as três primeiras colocações

think tank do mundo*

Eleita pelo quinto ano consecutivo,
como o think tank mais bem administrada do mundo*

instituição mais
inﬂuente na América Latina
Se manteve como a

Credibilidade da instituição que

mais formou os
principais líderes
do país

por 12 anos seguidos*
* Think tank definição: Instituições dedicadas a produzir
conhecimento político, econômico e científico. Existem
mais de oito mil em 187 países, sendo divulgados anualmente no pela Universidade da Pensilvânia no Global
Goto Think Tanks Index Reports 2020.
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SOBRE O CURSO
O MBA em Gestão Estratégica de Pessoas: Desenvolvimento
Humano de Gestores foi desenhado para atender à demanda
do mercado por um curso de especialização que aborde uma
perspectiva abrangente do líder, desenvolvendo a sua capacidade de gerenciar pessoas por meio de uma abordagem holística e multidisciplinar (Gestão, Psicologia, Sociologia, Filosofia,
Neurociência, etc.) no âmbito da gestão das pessoas, em um
ambiente de negócios que busca a integração do homem com
a tecnologia.
Por meio dele, o participante será capaz de contribuir, de
modo efetivo, para o desenho e a implementação de políticas
e práticas de gestão de pessoas alinhadas aos objetivos estratégicos da organização, aumentando a eficácia da liderança,
melhorando o seu processo de tomada de decisão, inﬂuenciando os demais, e liderando e gerenciando equipes de alta
performance.

PARA QUEM É
O curso é ideal para profissionais que percebam o desenvolvimento humano integrado e permanente como
elemento propulsor para um convívio social e profissional mais efetivo e um impulsionador estratégico
para o sucesso pessoal e profissional, considerando os
desafios de uma sociedade cada vez mais exigente e
competitiva.
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PROGRAMA
ACADÊMICO

Estratégia Corporativa e de Negócios

24 h/a

Governança Corporativa e Compliance

24 h/a

Mudança e Cultura Organizacional

24 h/a

Projetos e Metodologias Ágeis

24 h/a

Ética e Sustentabilidade

24 h/a

Inovação e Empreendedorismo

24 h/a

Comunicação Integrada

24 h/a

Liderança, Poder e Inﬂuência

24 h/a

Economia Comportamental e Tomada de Decisão

24 h/a

Gestão da Diversidade e da Inclusão

24 h/a

Filosofia para Gestores

24 h/a

Saúde Corporativa e Mindfulness

24 h/a

Autodesenvolvimento e Trabalhabilidade

24 h/a

Neurociência, Gestão e Liderança

24 h/a

Storytelling e Aspectos Essenciais de Media Training

24 h/a

Gestão de Equipes e Talentos

24 h/a

Negociação e Administração de Conﬂitos

24 h/a

Coaching e Mentoring

24 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 432H/2
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DISCIPLINAS

ESTRATÉGIA CORPORATIVA E DE NEGÓCIOS
Evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. Referenciais estratégicos. Análise dos ambientes interno e externo. Formulação da estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. Balanced Scorecard (BSC).

GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE
Governança corporativa como arquitetura de gestão responsável. Compliance e a sua relação
com a sustentabilidade e a governança na geração de valor. Fundamentos: Teoria da Agência e
conﬂitos de interesse. Estrutura da governança. Princípios da governança. Principais problemas
relacionados à governança.

MUDANÇA E CULTURA ORGANIZACIONAL
Cultura organizacional, origem e impacto no resultado da empresa. Cultura, estratégia, modelo
de gestão e estilo de liderança. Clima organizacional. Diagnóstico, gerenciamento e mudança da
cultura organizacional. Cultura, fusão e aquisição.

PROJETOS E METODOLOGIAS ÁGEIS
Histórico e conceituação de projeto e gerenciamento de projetos. Relação entre estratégia e
projetos. Ciclo de vida e grupos de processos de gerenciamento de projetos. Gerenciamento de
portfólio e programas. Escritório de projetos.
Estruturas organizacionais, os seus impactos em projetos e o seu gerenciamento. Papel do gerente de projeto e principais competências necessárias. Plano de gerenciamento do projeto: Canvas, PM Visual, Cascata e Metodologias ágeis/Scrum.

ÉTICA E SUSTENTABILIDADE
Ética, moral e valores. Ética e poder nas organizações. Responsabilidade social e governança
corporativa. Sustentabilidade como vantagem competitiva.

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS:
DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GESTORES

•

5

DISCIPLINAS

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Desafios do empreendedorismo e da inovação na economia contemporânea. Visão de negócios
e empreendedorismo. Implementando a inovação. Estratégia e modelo de inovação.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Processo de comunicação. Interferências nos resultados organizacionais. Restrições na compreensão da mensagem.
Escuta consciente e confirmação de compreensão da mensagem. Assertividade. Comunicação
com diferentes perfis comportamentais. Comunicação não violenta. Percepção de estados emocionais. Expressão corporal. Comunicação integrada organizacional: o que é, características e
canais de comunicação.

LIDERANÇA, PODER E INFLUÊNCIA
Conceito e teorias de liderança. Modelos de liderança contingencial. Poder e inﬂuência nas organizações. Novos modelos de liderança. Relação líder-liderado e Teoria LMX. Liderança de equipes
de alto desempenho. Pipeline de liderança e desenvolvimento de líderes. Líder-coach . Inteligência emocional e competências do líder eficaz.

ECONOMIA COMPORTAMENTAL E TOMADA DE DECISÃO
Campo da economia comportamental. Decisão nas organizações. Julgamentos, decisões e racionalidade. Modelo racional de tomada de decisão. Heurísticas e vieses. Percepção e vieses perceptuais. Tomada de decisão nas organizações. Árvores de decisão. Decisões sob risco e incerteza.

GESTÃO DA DIVERSIDADE E DA INCLUSÃO
Diversidade: conceitos e tipos. Vieses inconscientes. Importância da diversidade no mundo do
trabalho. Lidando com as diferenças. Inclusão. Boas práticas.
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DISCIPLINAS

FILOSOFIA PARA GESTORES
Surgimento da Filosofia no pensamento ocidental. Transformações históricas do saber filosófico:
Filosofia grega, Filosofia moderna e Filosofia contemporânea. Desafios e dilemas filosóficos da
atual sociedade tecnológica.
Perspectivas e tendências para o mundo dos negócios. Filosofia como instrumento para o desenvolvimento de gestores.

SAÚDE CORPORATIVA E MINDFULNESS
Temas globais que impactam a gestão da saúde nas organizações. Motivadores do tema da
gestão da saúde nas organizações e os seus impactos. Conceitos biopsicossocial e espiritual. Autogestão das dimensões biológica e psicológica. Resiliência e gestão da energia para gestão do
estresse pessoal. Gestão da energia para superar o estresse. Conceito, objetivos e fundamentos
do mindfulness. Vivências e uso do mindfulness no mundo corporativo.
Classificação e práticas de mindfulness. Como apresentar o mindfulness e as suas práticas nas
organizações.

AUTODESENVOLVIMENTO E TRABALHABILIDADE
Mundo do trabalho na nova economia. Megatendências da transformação global. Profissional da
nova economia.
Empregabilidade versus trabalhabilidade. Novos vínculos e formas de trabalho na sociedade digital. Novo conceito de carreira. Âncoras de carreira. Carreira e autodesenvolvimento. Autoconhecimento e autogestão. Plano de desenvolvimento pessoal. Intraempreendedorismo. Networking.
Sentido do trabalho. Trabalho por propósito.
Trabalho como forma de realização pessoal e desenvolvimento integral.

NEUROCIÊNCIA, GESTÃO E LIDERANÇA
Neurociência e gestão de pessoas. Neurociência cognitiva e comportamento social: cognição
e soft skills. Aplicações da Neurociência Sociocognitiva ao desenvolvimento de pessoas. Ferramentas e desafios relacionados à Neurociência.
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DISCIPLINAS

STORYTELLING E ASPECTOS ESSENCIAIS DE MEDIA TRAINING
Obstáculos internos e externos relacionados a apresentações em público. Desenvolvimento da
segurança do apresentador. Storytelling: conceitos, técnicas e utilização em apresentações em
público e mídias. Aspectos essenciais de media training: tipos de entrevista, peculiaridades e
tipos de linguagem dos veículos de comunicação, novas mídias e performance na produção e
divulgação de conteúdo.

GESTÃO DE EQUIPES E TALENTOS
Diferentes perspectivas do conceito de talento. Importância estratégica da retenção de talentos.
Gestão da singularidade. Formação e desenvolvimento de equipes. Equipes virtuais. Equipes
autogerenciáveis. Empowerment. Redes colaborativas. Espiral de times de alta performance. Ferramentas de alto impacto para formação de squads.

NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
A importância da negociação. O processo de negociação: preparação. Criação de valor. Distribuição de valor. Avaliação, ajustes e fechamento. Maldição do vencedor. Negociações distributivas
versus negociações integrativas.
Negociação colaborativa versus negociação competitiva. Mito do bolo fixo. Fundamentos: alternativas, opções, BATNA, ZOPA. Interesses versus posições. Teoria dos jogos: cooperação versus
competição. Percepções e negociação. Os limites da racionalidade. Vieses cognitivos. Inﬂuência
e persuasão. Processo de resolução de conﬂitos e mediação. Solução de negociações complexas.

COACHING E MENTORING
Coaching e mentoring como ferramentas de engajamento e desenvolvimento de equipes. Diferenças, semelhanças e limitações do coaching e do mentoring. Ferramentas e funções do coaching e do mentoring aplicados à gestão de pessoas. Aplicações de coaching e mentoring na
organização para fomentar aprendizado, autonomia, processo sucessório e resultados sustentáveis. Técnicas essenciais aos processos de coaching e mentoring.
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COORDENAÇÃO DO CURSO

Doutoranda em Administração. Mestre em
Administração Publica - EBAPE-FGV, psicóloga organizacional com pós-graduação em
Gestão Empresarial e Educação. Certificação
Internacional em Coaching Integrado (ICI) e
na metodologia CEFE (Formação de empreendedores). Atua desde 1981 com desenvolvimento de pessoas e educação corporativa
em diversas empresas brasileiras públicas e
privadas, como FIOCRUZ, BIOMANGUINHOS,
VALE, Banco Central, Petrobrás, Fundação
Grupo Boticário, Itaipu, Rede Concessionários
VW, ACCOR, HAZTEC Tecnologia, Votorantim
Cimentos, C&A, e também em empresas em
Portugal, Moçambique e Cabo Verde. Professora do IDE-FGV e Coordenadora do MBA
em Economia e Gestão: Recursos Humanos,
Gestão Empresarial e Desenvolvimento Humano de Gestores. É Diretora da Denize Dutra
Gestão e Desenvolvimento. Conferencista em
eventos nacionais e internacionais, consultora para Projeto delfim da Comunidade Europeia e professora convidada da Universidade
de Coimbra. Já publicou diversos artigos sobre gestão e desenvolvimento de pessoas e
escreve mensalmente para a Revista HUMAN
(Portugal). Organizadora e coautora do livro
“Recursos Humanos: transformando pela gestão” publicado pela Editora FGV.
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MÓDULO INTERNACIONAL
(OPCIONAL)
O objetivo do programa é ampliar os conceitos e conhecimentos adquiridos no
curso MBA da Fundação Getulio Vargas FGV, oferecendo uma excelente oportunidade para que profissionais agreguem um
diferencial de conhecimento e incrementem sua empregabilidade no competitivo
mercado de trabalho atual.
Todos os participantes do Módulo Internacional recebem um certificado da University of Tampa assinado pelo reitor vigente
e outro certificado da FGV com 40 horas
de participação adicionadas à carga horária do MBA. São três certificados de uma
vez, com reconhecimento internacional.
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INFORMAÇÕES

Nossas unidades

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

POUSO ALEGRE

Avenida Benedito Matarazzo, 9403

Avenida Vicente Simões, 30

Jardim Oswaldo Cruz - CEP: 12215-900

Centro - CEP: 37550-000

(12) 3924.8524

(35) 3422.9750

info@conexao.com

comercialpouso@conexao.com

TAUBATÉ

VARGINHA

Avenida Charles Schnneider, 1700

Avenida Princesa do Sul, 720

Vila Costa - CEP: 12040-900

Jardim Andere - CEP: 37026-080

(12) 3683.0800

(35) 3222.6570

inscricoestaubate@conexao.com

comercialvarginha@conexao.com

GUARULHOS
Avenida Doutor Timóteo Penteado, 721
Vila Hulda - CEP: 07094-000
(11) 2447.4250
inscricoesguarulhos@conexao.com
MOGI DAS CRUZES
Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001
Jardim Armenia - CEP: 08780-000

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

(11) 4796.1000
infomogi@conexao.com

conexaoconveniadafgv
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conexao.com/fgv

