Academia Global para Executivos
Este programa faz parte do cronograma de Gestão e Liderança do Certificado Executivo

11 a 201 de julho de
2017
Cambridge,
Massachusetts, EUA
US$ 14.900
(não inclui custos
com acomodação)

“

Nossa visão é possibilitar aos líderes seniores de todas as partes do mundo vir ao MIT para participar de nossos programas de educação executiva e obter um de nossos cobiçados Certificados
Executivos, independente de serem ou não fluentes na língua inglesa. Nesta oportunidade única,
executivos de elite que atuam em diferentes países poderão se reunir e aprender com nosso corpo
docente e com os outros alunos, compartilhando experiências e examinando a fundo os desafios
comerciais impostos pela globalização, de um modo realmente original. É um projeto ousado, mas,
se existe um lugar no mundo em que ele pode dar certo, esse lugar é o MIT.”

		—Peter Hirst, Vice-reitor de Educação Executiva Faculdade de Administração MIT Sloan
O programa terá
interpretação simultânea
(como nas Nações
Unidas) para os
seguintes idiomas:
•
•
•
•

inglês
mandarim
português
espanhol

Observação: Os idiomas
estão sujeitos a mudança ou cancelamento.

Detalhes do programa
A Academia Global para Executivos da MIT Sloan é
um programa de duas semanas para gerentes de
alto potencial, de nível médio, de origens e culturas
variadas, que buscam uma experiência internacional
e um ponto de vista global sobre práticas de
liderança e de negócios. A ideia por trás da Academia
é trazer conteúdo do MIT para quem não fala inglês,
proporcionando uma experiência educacional
multilíngue que oferece aos executivos que não
sejam fluentes no inglês acesso ao mesmo conteúdo
disponível a quem fala a língua. O programa também
proporciona benefícios exclusivos, como um
ambiente multicultural, diversidade de pontos de
vista e networking internacional.
Este programa exclusivo é oferecido em um
ambiente multilíngue, no estilo Nações Unidas,
com interpretação simultânea em mandarim,
português e espanhol. Executivos e gerentes de
diferentes regiões geográficas, indústrias, empresas
e funções estudarão em conjunto e se beneficiarão
mutuamente em seus projetos atribuídos e
discussões. Haverá também atividades sociais
criadas para networking e para superar as barreiras
linguísticas.
As sessões com foco em Liderança apresentarão
o modelo das Quatro Capacidades de Liderança do
MIT, uma poderosa ferramenta para compreender e
integrar quatro componentes essenciais da liderança
– sensemaking (criação de sentido), relacionamento,
visão, e invenção. Os participantes também vão
aprender a arte de contar histórias, uma ferramenta
de liderança altamente eficaz para ilustrar valores
pessoais, dar vida a uma visão, e para criar sentido e
propósito numa organização.
Sessões com foco em Inovação vão explorar os
vários elementos de inovação e definir os passos
necessários para implementar e gerenciar uma
cultura de inovação. Veremos como algumas
organizações alcançam níveis excepcionais de
desempenho que deixam seus rivais para trás,
e revelaremos o segredo deste sucesso. Os
participantes também terão a oportunidade de
explorar o ecossistema de inovação incorporado
dentro do MIT e Kendall Square.

A estratégia organizacional é discutida no contexto
de gerenciar mudança, compreendendo os efeitos
da transformação e globalização nas economias e
empresas e maneiras de implementar estratégias
empresariais sustentáveis.
MIT Sloan usa o conceito de sistemas de pensamento
e dinâmica de sistema para treinar os alunos para
compreender o contexto, prever consequências e
envolver as partes interessadas para encontrar soluções
com valor duradouro para a empresa e a sociedade. Este
programa vai explorar a criação de trabalho inteligente,
resolução criativa de problemas, compartilhamento
de conhecimento contínuo e formas de desenvolver
habilidades de descoberta dentro das organizações. Os
participantes também vão participar de um Exercício de
Clima Mundial que se concentra na sustentabilidade.
Sessões de marketing e comunicação vão ensinar
a arte de branding, administração de redes sociais,
comunicação eficaz e técnicas de persuasão. Os
alunos se tornarão líderes mais convincentes e
eficazes explorando os princípios complementares de
improvisação e influência, aprendendo assim a lidar com
os desafios de forma espontânea.
Negociação para executivos oferece princípios
fundamentais e uma visão holística da negociação como
uma técnica de construção de relacionamento. Inclui
exercícios de negociação multicultural que vão testar a
habilidade dos participantes na mesa de negociação.
O treinamento avançado em finanças reforçará o
conhecimento de conceitos, estratégias e ferramentas
financeiras e, ao mesmo tempo, mergulhará em tempo
real nos relatórios financeiros de empresas influentes
em todo o mundo. Os participantes vão obter insights
sobre métricas de desempenho e como as decisões
comerciais afetam os pontos de vista dos investidores.
Os participantes da Academia receberão um Certificado
Executivo em Administração e Liderança da MIT Sloan.
É uma opção ideal para executivos e líderes de alto
potencial que procuram melhorar suas habilidades
administrativas para se tornarem líderes eficazes em um
mundo de negócios global e dinâmico. O programa todo
deve ser concluído para que o aluno receba o certificado.

Calendário provisório do programa
(sujeito a alterações)

Sessões do 1o dia

Apresentação do Programa e Acolhida no MIT, Introdução à Liderança, Estrutura de Liderança de Quatro Capacidades, Recepção com Networking

Sessões do 2o dia

Liderança através de Histórias, Estratégia Organizacional, Visita ao Campus do MIT

Sessões do 3 dia

Dinâmica de Sistemas para a Competitividade Organizacional, A Psicologia de Fazer as Coisas, evento de Networking de Inovação (opcional)

Sessões do 4o dia

Negociações

Sessões do 5 dia

Finanças, Jantar da Equipe e Atividade de Construção de Equipe

Sessões do 6o dia

Inovação, Marketing: Branding e Administração de Redes Sociais

Sessões do 7 dia

Comunicação e Persuasão, Liderança Improvisada

Sessões do 8o dia

Sustentabilidade–Simulação do Clima Mundial, Observacões finais e Cerimônia de Entrega de Certificados

o

o

o

Principais lições

Corpo docente

A Academia Global para Executivos é uma experiência de
aprendizagem ímpar e transformadora, desenvolvida para que
grandes executivos de diferentes partes do mundo possam
superar as limitações de tempo e a falta de domínio do inglês.
Ela proporciona uma maneira única de:

O corpo docente está sujeito a mudanças e nem todos os professores
lecionam todos os anos.

•

•

•
•

•
•
•

ter acesso a conteúdo mundialmente reconhecido, mesmo
que o aluno não domine perfeitamente o inglês — em um
ambiente global e multilíngue;
interagir com os docentes de renome internacional da MIT
Sloan em termos tanto de sua pesquisa mais recente, 		
assim como suas abordagens comprovadas em áreas como
liderança, inovação, estratégia organizacional, pensamento de
sistemas, marketing e comunicações, negociações e finanças;
ampliar sua compreensão dos conceitos e práticas de 		
negócios globais;
aproveitar o contato com diferentes opiniões para poder 		
progredir em relação a um grande desafio comercial, longe
das pressões operacionais do dia a dia;
aprofundar seu conhecimento cultural e aumentar sua 		
capacidade de pensar em escala global;
ampliar suas redes profissionais em seus países e também
internacionalmente;
aumentar seu valor junto a seus empregadores e empresas.

Participantes
A Academia Global para Executivos tem como público principal
executivos de nível médio e líderes de alto potencial que querem
progredir na carreira. Muitas pessoas optam por participar em
inglês. Para quem se sente mais à vontade em seu próprio idioma,
oferecemos materiais traduzidos e interpretação simultânea em
certos idiomas.
•
•
•
•
•

VPs ou Diretores de Vendas, Desenvolvimento de Negócios,
Marketing, Estratégia e Operações
Executivos de nível médio responsáveis por inovação ou 		
iniciativas de mudança
Líderes de alto potencial buscando aperfeiçoar suas habilidades gerais de negócios ou ganhar experiência internacional
Líderes técnicos que buscam maior habilidade comercial
Líderes de qualquer categoria que procuram um programa
intensivo e global como alternativa ao MBA internacional, ou
para “reciclar” o mesmo.

Informações de contato
Os contatos devem ser feitos em inglês pelo e-mail:
execacademy@mit.edu

•
•
•
•
•
•

Jake Cohen
Jared Curhan
Roberto Fernandez
Kristin Forbes
Daena Giardella
Ralph Katz

•
•
•
•
•

Wanda Orlikowski
Jay Paap
Rob Salafia
Ben Shields
Steve Spear

Requisitos de idioma
A Academia Global para Executivos é oferecida em inglês com interpretação simultânea em mandarim, português e espanhol (desde que haja
um mínimo de 10 participantes para cada idioma; outras línguas podem
ser consideradas). O programa foi concebido principalmente para
executivos e líderes internacionais com conhecimento básico de inglês
mas que preferem cursar o programa e participar ativamente usando
sua língua materna. Os participantes devem dominar o inglês ou então
um dos idiomas interpretados (a ser finalizado em 10 de maio de 2017).
Todas as consultas por email, bem como os procedimentos administrativos preliminares, requerem o uso do inglês, inclusive as seguintes
etapas:
•
•
•

Formulário de matrícula
Dúvidas e detalhes
Comunicações relacionadas à matrícula, ao pagamento, e ao visto
de entrada nos EUA

Matrícula e pagamento
Para se matricular na Academia Global para Executivos, preencha o
formulário de matrícula on-line. Uma vez aceito, envie um depósito não
reembolsável de US$ 2.900 para garantir sua matrícula no programa.
O saldo restante de US$ 12.000 deve ser pago até 9 de junho de 2017. A
este valor se aplicam as políticas de cancelamento e adiamento padrão.

Requisitos de entrada nos EUA
É responsabilidade do participante conhecer e atender aos requisitos
de entrada nos Estados Unidos. Alguns cidadãos precisam apresentar
um passaporte eletrônico/biométrico ou visto para entrar nos Estados
Unidos. Acesse o site do Departamento de Estado dos Estados Unidos
ou entre em contato com uma embaixada ou consulado norte-americano local para saber quais são os requisitos aplicáveis ao seu país. Se
precisar apresentar uma carta/declaração de aceitação do MIT para a
emissão do visto, entre em contato conosco pelo e-mail execacademy@
mit.edu assim que efetuar o depósito não reembolsável, e nós lhe enviaremos a carta.

http://executive.mit.edu/gea
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