Webcast ensina a implantar o planejamento estratégico no cotidiano
da empresa
Transmitido gratuitamente pelo portal da FNQ, palestra abordará a importância de a organização
pensar estrategicamente

Por que os planos estratégicos não são postos em execução? Essa é uma das questões que
será debatida no webcast, promovido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), sob o
tema ‘Planejamento estratégico: a estratégia no cotidiano’. A palestra será transmitida no
dia 23 de novembro, às 10h, ao vivo e gratuitamente, no portal da FNQ.
De acordo com a palestrante Maria Cristina Costa, sócia-diretora da Sisgen Consultoria,
todos os gestores reconhecem que pensar estrategicamente é sua mais importante
atribuição. No entanto, as questões operacionais, muitas vezes, ocupam tempo considerável
dentro de uma empresa, deixando pouco espaço para a execução de planos estratégicos.
Assim, Maria Cristina convida todos a refletirem e dá sugestões para uma atuação assertiva.
O vídeo da palestra terá acesso livre, na videoteca, durante o mês de novembro, como ação
da FNQ dentro do movimento Semana Global do Empreendedorismo, coordenado pela
Endeavor, no Brasil. Para acompanhar a palestra, cadastre-se no portal e acesse o link
http://www.fnq.org.br/aprenda/videoteca/inicio.
Sobre a FNQ
Criada em 1991, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma instituição sem fins
lucrativos que incentiva as organizações brasileiras, independente do porte ou setor, na
busca pela excelência da gestão. Ao disseminar o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) e
promover a capacitação de profissionais, a FNQ auxilia as empresas na implantação de um
programa permanente de excelência da gestão, que gera resultados concretos para toda a
organização. Desta maneira, contribui para o aperfeiçoamento do negócio e,
consequentemente, o aumento da competitividade. Como reconhecimento a essa busca
pela excelência, a FNQ promove o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), que identifica e
premia anualmente as melhores práticas de gestão das organizações brasileiras.
www.fnq.org.br
Mais informações:
Imagem Corporativa
Beatriz Bueno
(11) 3526-4523
beatriz.bueno@imagemcorporativa.com.br
Letícia Oliveira
(11) 3526-4582
leticia.oliveira@imagemcorporativa.com.br

