Sessões de Continuidade ASM

ESTRATÉGIA INTERNACIONAL
LUANDA, 11 MAIO 2016
A sessão centra-se nos critérios a ter em conta no
desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização, tanto
no plano do posicionamento estratégico, como da organização.
Para isso, vou apresentar quadros concetuais relevantes e
exemplos atuais que se relacionam com os seguintes temas:
Quais são as fontes de criação de valor económico num
contexto internacional?
Com que critérios devem ser selecionados os países alvo para
uma expansão internacional?
Como se deve organizar a empresa no âmbito internacional
tendo em conta a estratégia com que se avance?
Vantagens e inconvenientes das diversas estratégias de entrada
em novos mercados (aquisição, alianças, desenvolvimento
“greenfield”, exportações, concessionários).

…………………………………………
PROGRAMA
16h30 Recepção
17h00 Conferência
18h15 Q&A
18h30 Encerramento
…………………………………………
LOCAL
Anfiteatro, Condomínio Cidade Financeira Via,
S8, Bloco 3, Rés-do-Chão, Piso 0, Talatona
…………………………………………
PREÇO 5000,00 AKZ
…………………………………………
INSCRIÇÕES
Inês Gomes
igomes@asm.co.ao
ou asm@nexus.ao
Tlf. [+244] 222 338 202
Tlm. [+244] 924 843 882

Próxima sessão:

……………………………………
12 de Maio de 2016
Cooperativas e Associações de produtores
agro-pecuários. A sua importância para aumentar
a produção e reduzir a pobreza.
Prof. Eugénio Viassa Monteiro, AESE

…………………………………………………
ADRIÁN CALDART
É Professor e Director da Área de Política de Empresa na AESE, e Presidente do Conselho Académico da escola.
Nascido em Buenos Aires (Argentina), é licenciado em Administração de Empresas e Técnico de Contas pela
Universidade Católica da Argentina, Master em Economia pelo ESEADE (Buenos Aires) e PhD in Management pelo
IESE Business School. Adrián Caldart trabalhou como executivo nos Grupos industriais Techint e Perez Companc
de Argentina, nas áreas de finanças corporativas e de planeamento corporativo. Depois do seu doutoramento,
Adrián Caldart trabalhou de 2004 a 2009 como Professor residente na área de Strategic Management da Warwick
Business School (Coventry, Reino Unido), onde atingiu o grau de Associate Professor. Além do seu trabalho na AESE,
é professor convidado de Direcção Estratégica no IESE Business School, Teaching Associate da Warwick Business
School. Consultor em temas de Planeamento Estratégico e Organização. O Prof. Caldart é co-autor do livro “The
Dynamics of Strategy” (Oxford University Press), de vários artigos publicados em revistas e livros académicos
internacionais e de mais de vinte casos de estudo de empresas.

