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GE

GESTÃO ESTRATÉGICA 
E CRIAÇÃO DE VALOR



“O conhecimento, o entusiasmo, a energia e o espírito  
sagaz do professor Ilídio Barreto deveriam ser partilhados  
com todos aqueles cujo dia a dia é a gestão.”

Joana Loureiro 
Grupo Jerónimo Martins, Diretora de Management Development

“Uma componente prática patente no simulador de gestão 
estratégica que superou as minhas expectativas.”

Altino Álvares 
Contar-Eletrónica Industrial, Business Strategy Manager

PRINCIPAIS BENEFÍCIOSDESTINATÁRIOS
> Uma visão integrada e de topo da gestão; 

> Uma orientação sistemática para a criação de valor; 

> O desenvolvimento da capacidade de formulação 
de estratégias competitivas; 

> A intensificação da capacidade de integração
de diversas áreas funcionais da Gestão;

> A consolidação das capacidades de comunicação
e de trabalho em equipa;

> A edição de 2013 do Programa de Gestão Estratégica
e Criação de Valor (GE) terá um novo horário por forma 
a facilitar a compatibilização da atividade profissional 
com a frequência do programa.

Quadros Superiores ou Intermédios (high-flyers) 
que pretendam transitar de uma visão essencialmente 
funcional para uma perspetiva estratégica e multifuncional 
da Gestão, desenvolvendo em profundidade a capacidade 
de entender, analisar, aconselhar e/ou implementar  
as decisões fundamentais relacionadas com  
os processos de criação de valor da Empresa;

São fatores preferenciais o nível de experiência 
de gestão e o grau de formação académica.

GESTÃO ESTRATÉGICA
E CRIAÇÃO DE VALOR

A criação de valor constitui o objetivo fulcral 
da Gestão. Os caminhos para a sua obtenção, 
maravilhando acionistas e satisfazendo clientes, 
fornecedores, colaboradores e demais stakeholders, 
revelam-se cada vez mais complexos e difíceis. Daí 
a importância da gestão estratégica nas empresas.

O GE é um programa de carácter intensivo que 
sintetiza o state-of-the-art da gestão estratégica. 
O curso visa desenvolver capacidades avançadas 
de criação de valor através de um formato 
totalmente inovador, intercalando sessões 
de tipo tradicional (centradas em modelos e técnicas 
validados pela investigação científica internacional) 
com sessões envolvendo um sofisticado simulador 
de criação de valor (permitindo aos participantes  
a oportunidade imediata de aplicar os conhecimentos 
desenvolvidos). Assim, passo a passo é demonstrada 
a construção de um sistema de criação de valor 

baseado em dois níveis de decisão: primeiro, 
determinação da orientação geral da Empresa, 
dos negócios em que se pretende estar e das 
vantagens competitivas a desenvolver; segundo, 
determinação do contributo efetivo  
e interdependente das diversas áreas funcionais 
(Marketing, Finanças, Gestão de Operações, Gestão 
da Informação, Gestão de Recursos Humanos, etc.) 
para a vantagem competitiva. 

Construído sobre o capital de experiência 
e knowledge acumulado num elevado número 
de programas para Executivos realizados  
na CATÓLICA-LISBON, o GE é simultaneamente 
research-based e action-oriented, fornecendo 
as bases conceptuais que a investigação científica 
vem proporcionando para, depois, e sem perder 
tempo em modas ou mitos, ir direto ao assunto: 
pôr tais conceitos em ação!

TESTEMUNHOS

>

>

GE

INFORMAÇÕES:

LOCAL
LISBOA - CATÓLICA-LISBON

DATAS
17/10/2013 a 05/12/2013

PROPINA 
¤ 2.950

DURAÇÃO
48 HORAS



COORDENAÇÃO E DOCÊNCIA
ILídIO BARREtO - Doutorado em Gestão pela Cass Business 
School (City University, Londres), MBA com especialização em Finanças 
(CATóLICA-LISBON) e licenciado em Economia (CATóLICA-LISBON). 
É Professor na CATóLICA-LISBON, lecionando nos Executive Masters 
in Management, no The LisbonMBA, nos Masters of Science  
e nas licenciaturas de Gestão e de Economia. É Diretor do Executive 
Master in Management with a specialization in Leadership 
Development e do Executive Master with a specialization in Strategic 
Marketing. Coordenou várias dezenas de programas para Executivos 
nos últimos 10 anos. Foi Associate Dean da CATóLICA-LISBON. 
É consultor no âmbito do Centro de Estudos Aplicados da UCP,  
na área de Estratégia. Tem publicado vários trabalhos de investigação 
em algumas das principais revistas científicas internacionais  
em Management (Journal of Management, Journal of Management 
Studies, Organization Science e Strategic Management Journal).

METODOLOGIA

O programa Gestão Estratégica e Criação de Valor utiliza diferentes 
instrumentos pedagógicos, interligados de modo inovador, a saber:

-

-

ExpOsIÇÃO tEóRICA; 

ExERCíCIOs DE ApLICAÇÃO;

-

-

EstuDO DE CAsOs;

sImuLADOR DE CRIAÇÃO DE VALOR.

Todos os casos utilizados são relativos a empresas de grande 
notoriedade internacional e de particular atualidade. O moderno  
e sofisticado simulador, utilizado em cerca de metade da duração 
das sessões deste programa, permite aos participantes  
a recuperação dos conceitos e modelos lecionados e a sua 
imediata aplicação num contexto empresarial extremamente 
realista e com ênfase na criação de valor.

TóPICOS ABORDADOS 
-

-

O quE é REALmEntE ImpORtAntE Em GEstÃO?

O quE é CRIAR VALOR?

-

-

pORquE ALGumAs EmpREsAs têm mAIs suCEssO  
DO quE OutRAs?

quAIs sÃO Os pRInCIpAIs mODELOs DE CRIAÇÃO  
DE VALOR?

-

-

COmO AnALIsAR EfICAzmEntE O COntExtO ExtERnO?

COmO IDEntIfICAR As “CORE COmpEtEnCIEs”  
E As “DYnAmIC CApABILItIEs”?

-

-

COmO EfEtuAR umA ExCELEntE fORmuLAÇÃO 
EstRAtéGICA?

COmO COnstRuIR As BAsEs DA VAntAGEm COmpEtItIVA?

-

-

COmO sE mEDE A CRIAÇÃO DE VALOR?

COmO sE CRIA VALOR (COnCLusõEs)?

O STATE-OF-THE-ART DA GESTÃO ESTRATÉGICA
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