
Oferecemos cursos de treinamento em tomada de decisões antecipatórias
- o chamado Foresight Estratégico. O curso ajudará organizações e empresas
inovadoras a considerar potenciais desenvolvimentos futuros e a possível
convergência de tendências a longo prazo. Por sua vez, isto irá apoiá-los no
desenvolvimento de uma estratégia e visão consistentes de longo prazo, além do
mero negócio do dia-a-dia. A abordagem e a mentalidade do Foresight Estratégico
apoiarão organizações e empresas a se tornarem mais ágeis e mais resilientes em
um cenário altamente complexo e incerto. De maneira mais geral, todos os
tomadores de decisão que procuram pensar de forma mais estratégica sobre sua
posição e buscam melhorá-la acharão este curso útil para pensar sobre o futuro
construtivamente. 

Você está procurando obter uma visão geral dos métodos mais importantes de tomada de
decisão antecipada? O Módulo 1 apresenta a você, sua organização, ou empresa, os
métodos mais importantes para identificar desenvolvimentos futuros e estratégias de
desenvolvimento ágil. Após a conclusão do módulo, você saberá onde procurar e como
reconhecer tendências, elaborar cenários de potenciais futuros, e a redirecionar sua
estratégia para oportunidades e nichos de negócios previamente ocultos.

123 das empresas da Fortune 500, que representam as
companhias com as maiores receitas do mundo, criaram
um departamento de Foresight Estratégico.

Módulo 1: Introdução ao Foresight Estratégico

O futuro pode vir de diferentes formas. Os cenários podem ajudar a preparar para - e
assim saber como utilizar potenciais desenvolvimentos futuros. Mas como você se prepara
e formula cenários de forma que possam ser úteis para estratégias futuras? Este módulo
irá guiá-lo através de cada etapa do processo de construção de cenários - desde a
identificação de tendências emergentes relevantes, a abordagens para escrever cenários
emocionalmente envolventes que podem desencadear ações por parte dos tomadores de
decisão.

Módulo 2: Mergulho Profundo - Técnica de Cenário

Navegando em Futuros –
Capacitação em Foresight Estratégico

S.Schmitz@dlr.de
Anneken.Reise@dlr.de
Ute.Birk@iqib.de



Todos os módulos são

ministrados em um curso intensivo e

interativo de 2 dias

para 10-15 participantes

no local de trabalho ou virtualmente

idiomas de instrução: Inglês / Espanhol 

Certificado de conclusão 

Você, sua empresa, ou organização, tem uma visão ou objetivo estratégico
que gostaria de implementar, mas não tem certeza sobre os passos a serem
seguidos? Os roteiros elaborados em conjunto são a ferramenta mais usada
para determinar as ações, recursos e objetivos intermediários para
transformar a visão em um novo produto ou vantagem comparativa. Este
módulo aprofunda os métodos do curso "Introdução ao Foresight Estratégico"
com um foco especial na elaboração de roteiros. Com a ajuda de nossos
experientes instrutores, guiamos você através de cada passo do método e
criamos um roteiro inicial para sua organização ou empresa.

Módulo 3: Mergulho Profundo – Elaboração de Roteiros & Backcasting

Como você vai além dos negócios do dia-a-dia e permite trocas sobre qual futuro você,
sua empresa, ou organização, deseja? Desenvolvidos pela UNESCO, os Laboratórios de
Alfabetização de Futuro oferecem excelentes espaços para desenvolver, testar, e
começar a implementar em conjunto novas estratégias, visões ou produtos. Após a
conclusão do laboratório, você e sua equipe terão identificado sinais e tendências
emergentes do futuro, desenvolvido futuros alternativos, e se engajado na
prototipagem de novas ideias.

Módulo 4: Futures Literacy Laboratories

Nossas referências

Treinar o Facilitador

Você gostaria de oferecer sessões de treinamento em Foresight Estratégico para sua
empresa, para estudantes, ou organização? Oferecemos um workshop de três dias de
treinamento de facilitadores que lhe permitirá adquirir todas as habilidades e
conhecimentos necessários para conduzir suas próprias sessões. Entre em contato
conosco para obter mais detalhes sobre o curso.


