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1. OBJETIVO DO CURSO:   

 

A pós-graduação em Dinâmica de Negócios e Liderança da Business School São Paulo combina as 

expertises de Business Dynamics e Liderança. 

 

O campo de Business Dynamics tem foco no desenvolvimento de competências voltadas à dinâmica 

dos negócios e promove uma interação entre os temas relacionados ao Ambiente Econômico Global, 

à Gestão de Negócios, à Inteligência Competitiva, ao Empreendedorismo, à Liderança e à Eficiência 

Operacional. 

 

A área de Liderança tem foco no desenvolvimento de competências de liderança, orientação e gestão 

de pessoas. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

Profissionais que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos, compreender a dinâmica das organizações 

e desenvolver competências de liderança. 

 

3. QUALIDADE ACADÊMICA: 

 

• A estrutura curricular envolve as competências relevantes e atualizadas em Dinâmicas de 

Negócios e Liderança. 

• Corpo docente com sólida formação acadêmica, trajetória profissional desenvolvida em cargos 

de liderança e experiência prática aliada à aplicabilidade de conceitos. 

• Desenvolvimento de Networking, pois a turma é composta por profissionais atuantes em 

empresas de diversos segmentos, proporcionando uma valiosa rede de relacionamento. 

 

4. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 

 

1. Compreensão das teorias organizacionais e do cenário econômico. 

2. Desenvolver novos conhecimentos sobre ferramentas de análise organizacional. 

3. Competências de liderança. 

4. Competências essenciais para o desenvolvimento e o gerenciamento eficiente de estratégias. 

5. Competências necessárias para desenvolver o empreendedorismo. 

6. Compreensão do cenário econômico global. 

7. Desenvolver novos conhecimentos sobre ferramentas de análise financeira. 

8. Competências de análise de indicadores para tomada de decisão. 

9. Competências essenciais para o planejamento financeiro, tributário e fiscal. 

10. Competências necessárias para desenvolver o empreendedorismo. 

11. Capacidade de controle de projetos e pessoas. 

12. Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal. 

13. Capacidade de agir rápido e ter iniciativa. 

14. Capacidade de analisar e planejar ações. 

15. Capacidade de influenciar e convencer. 

16. Foco nos negócios da empresa e preocupação com os clientes. 

17. Trabalho em equipe – Capacidade para desenvolver e atuar em equipe. 
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18. Capacidade de ter agilidade, flexibilidade, antecipação e aceitação das mudanças. 

19. Criatividade e inovação. 

20. Visão empreendedora – Capacidade de ver as grandes linhas. 

21. Capacidade de tomar decisões. 

22. Capacidade de ter iniciativa. 

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

• Balanced scorecard 

• Comunicação executiva 

• Core competence e estratégia 

• Cultura organizacional para a inovação 

• Desenvolvimento de pessoas e gestão de carreira 

• Economia brasileira 

• Eficiência operacional 

• Empreendedorismo e novos negócios 

• Estratégia empresarial 

• Gestão de negócios 

• Inteligência competitiva 

• Inteligência competitiva e monitoramento estratégico 

• Inteligência emocional e autoconhecimento 

• Líder coach 

• Liderança 

• Liderança e gestão de equipes 

• Técnicas de negociação e tomada de decisão 

• Teoria das organizações 

• Trabalho de conclusão de curso - Business Dynamics and Leadership 


