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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 

Prof. RONALDO RAEMY RANGEL 

Doutor em Economia - UNICAMP 

Mestre – PUC de Campinas 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO AVANÇADA  

 

O Programa de Formação Avançada ajuda o executivo a se aprofundar em 

temas atuais críticos que permeiam o cenário organizacional e a desenvolver 

uma visão estratégica e gerencial dos negócios, de forma a aumentar sua 

vantagem competitiva no mercado. 
 

Nesse contexto, o programa é constituído por cursos de atualização, com 

aprofundamento em diferentes áreas de conhecimento, dirigidos a executivos, 

consultores e profissionais de nível superior, detentores de títulos de pós-

graduação lato sensu ou pós-graduação stricto sensu, com comprovada 

experiência profissional relevante, que buscam explorar com mais 

profundidade assuntos complexos do mundo corporativo. 
 

Diferenciais:  

• Programa de nível avançado para profissionais pós-graduados; 

• Configuração do programa para facilitar networking e troca de 

experiência com os colegas de classe e outros executivos do mercado; 

• Utiliza as experiências profissionais dos alunos como parte integrante da 

aprendizagem na sala de aula; 

• Conteúdo atual, de acordo com as demandas empresariais e de 

mercado; 

• Certificação pela Fundação Getulio Vargas em nível atualização; 

• Cursos sem provas e sem trabalho de conclusão; 

• Professores com sólida formação acadêmica e com vasta experiência de 

mercado. 
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3. SOBRE O CURSO: INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL 

 

O Programa de Formação Avançada em Inteligência Empresarial apresenta 

características inovadoras em seu conteúdo, visto que abordará todos os 

temas que compõem o estado da arte em inteligência de negócios, inteligência 

anteciativa, inteligência em geração de valor, negociação com fornecedores e 

em vendas. 
 

O curso tem o objetivo de proporcionar ao aluno a compreensão e o 

aprofundamento pela aplicação de diferencial metodológico centrado em PBL 

(Problem Based Learning), processo que centra a aprendizagem a partir de um 

problema apresentado e que se apoia na utilização de analogias, metáforas e 

estudos de casos práticos, ademais os recursos providos permitem clarificar 

as deficiências dos modelos básicos normalmente em uso. 
 

Além disso, o curso pretende estimular uma efetiva interação dos alunos com 

os desafios originados pelos temas descritos anteriormente. O método de 

ensino será essencialmente vivencial, facilitando e viabilizando a retenção do 

conteúdo aplicado à vida real do participante. Dessa forma, os participantes 

terão plenas condições e conhecimentos específicos que os habilitarão a usar 

ou criar procedimentos para a redução da incerteza e elevação da 

assertividade nas decisões empresariais, através da busca do conhecimento, 

principalmente externo à organização. Assim a informação e seu tratamento e 

uso passam a ser elementos de vantagens competitiva, onde o processo de 

sense making e de decision making se sobrepõem. 

 

4. PROGRAMA 

 

INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

1 Complexidade do Ambiente Empresarial 20 

2 Design Thinking 10 

3 Inteligência Comercial e Prospecção de Mercado 20 

4 Inteligência Financeira e Geração de Valor 20 

5 Inteligência e Inovação 20 

6 Modelos de Tomada de Decisão 20 

7 Seminário “Praticas de Inteligência Empresarial” 10 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 120 
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5. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 
1. Complexidade do Ambiente Empresarial 

Teoria da Complexidade. Fatores determinantes da competitividade. 

Inteligência e antecipação sobre política. Inteligência e rastreamento 

econômico. Economia Digital. 

 

2. Design Thinking 

Introdução ao Design Thinking. O Design Thinking centrado no ser humano: o 

Design Thinking como facilitador do processo de envolvimento das pessoas. O 

processo do Design Thinking, e ferramentas de inteligência com foco em 

inovação. 

 

3. Inteligência Comercial e Prospecção de Mercado 

Condicionantes do Mercado. Macro tendências do ambiente de negócios. 

Consumer Insights. Inteligência e os softwares de gestão de vendas. 

Inteligência e análise dos nichos inexplorados. 

 

4. Inteligência Financeira e Geração de Valor 

Estruturação financeira e estratégica empresariais. Inteligência e decisões 

financeiras. Inteligência como apoio para a integração estratégica entre 

investimento, ativos financeiros e valor do negócio. 

 

5. Inteligência e Inovação 

Fundamentos da Inovação. O processo de criatividade. Inteligência e 

tendências do mercado de Startups. Inteligência com foco em inovação. 

 

6. Modelos de Tomada de Decisão 

Procedimentos de tomada de decisão. Inteligência e apoio a decisão. Seleção de 

variáveis. Fatores intervenientes no processo decisório. Social intelligence e 

decisões negociadas. Inteligência, sensibilidade e intuição na tomada de decisão. 

 

7. Seminário “Praticas de Inteligência Empresarial” 

Como as mudanças do ambiente corporativo acontecem em velocidade 

avançada, o seminário busca ser o espaço para inserção de novas e 

emergentes temáticas surgidas no decorrer do curso. Para tanto, seu tema é 

livre e também tem o objetivo de aproximar os conhecimentos e experiências 

adquiridos pelos alunos, promovendo o fechamento e integração das 

temáticas tratadas no programa. 
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