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É cofundador e Diretor Geral da SABE Online, empresa detentora de uma plataforma

tecnológica de aprendizagem e que produz cursos 100% online. Ao longo da sua carreira

tem trabalhado nas áreas de gestão de projeto e de consultoria estratégica em prestigiadas

organizações, incluindo sete anos na consultora The Boston Consulting Group (BCG). É

licenciado em Economia pela F.C.E.E. da Universidade Católica Portuguesa e possui um MBA

pela Harvard Business School.

Porquê este curso?

Eleve o nível do seu pensamento estratégico. Fique melhor preparado para gerir e superar todos os desafios que a

sua organização ou projeto tenha de enfrentar. O sucesso de uma organização depende da sua estratégia e da

forma como esta é pensada, planeada e executada. O pensamento estratégico é assim crítico e deve ser praticado

por todos. Com este curso pensará estratégia com mais qualidade, compreendendo melhor a realidade da sua

organização e o que o futuro pode aguardar. É acessível a todos, e é baseado na experiência do autor, nos

principais modelos teóricos e em exemplos práticos.

O que vai aprender?
 Compreender o que é e o que não é estratégia

 Os princípios essenciais do pensamento
estratégico

 Identificar a importância da estratégia em qualquer
organização

 Aplicar as principais metodologias de análise
estratégica

 Analisar a atratividade de um setor de atividade no
presente

 Antecipar a atratividade de um setor no futuro

A quem se destina?
 A todos os profissionais comprometidos com o

sucesso do seu negócio ou organização

 A quem esteja a considerar avançar para um novo
projeto ou negócio

 A todos os profissionais com cargos de chefia e de
liderança

 A todos os profissionais com responsabilidade na
área da Gestão

Este curso inclui:
 116 minutos de video HD

 Respostas do autor às dúvidas dos alunos

 Desafios lançados pelo autor aos alunos

 Exercícios nos módulos e uma avaliação final

 Anexos preparados pelo autor

 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

 Um certificado de realização no final do curso

A SABE online

Somos uma editora de cursos online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por profissionais com forte experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.
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Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos. Acesso permanente aos cursos.



Estrutura do curso

Introdução     5min

Módulo 1 - Pensar estratégia     22min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
O que é estratégia
O que não é estratégia
Pensamento estratégico
Resumo do módulo

Módulo 2 - Estratégia: ler o presente     19min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Cinco forças competitivas
Três forças horizontais
Duas forças verticais
Resumo do módulo

Módulo 3 - Estratégia: antecipar o futuro     23min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Alterações nas forças competitivas
Inovações disruptivas de Christensen
Competição ou cooperação
Resumo do módulo

Módulo 4 - Estratégia: meios disponíveis     20min
Capítulos: Quiz

Desafio
Introdução do módulo
Não há estratégia sem meios
Meios humanos e competências
Recursos financeiros
Resumo do módulo

Conclusão     4min

Avaliação Final     20min

Notas finais     3min

Anexos Estratégia: definição e conceitos
Checklist de recursos necessários

Metodologias e exemplos de análise estratégica

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/21

Contactos
Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 900 903
Email: cliente@sabe-online.com

Meios de pagamento
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