Como transformar o negócio digitalmente?

Transformação
Digital Aplicada:
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do pensamento à ação

PROGRAMA INTENSIVO

CARCAVELOS, PORTUGAL

Concretizar a
transformação digital
O DESAFIO
Como um processo contínuo de
exploração e aplicação de novas
tecnologias que reformam os processos,
a experiência do consumidor ou o próprio
valor da organização, a transformação
digital com sucesso é a chave da
sobrevivência num mercado cada vez mais
povoado por empresas nativas digitais.
No entanto, a maioria das empresas e dos
seus decisores foca-se na ideia de disrupção
associada ao digital, não avançando em
tempo útil para a sua implementação,
aproveitando o potencial de criação de valor
para o cliente e para a empresa.

O PROGRAMA
Este programa foi construído para
mapear e concretizar o processo
(corrente ou futuro) de transformação
digital da sua organização, através de
diversas metodologias de aprendizagem
hands-on e customizadas à sua indústria.
Focando na implementação de
tecnologias digitais que se transformarão
em competitividade e resultados de
negócio, irá aprender como conduzir esse
processo inspirado nas empresas líderes
e nativas digitais.

O que
esperar:
Conhecer e usufruir de alguns dos
principais use cases de transformação
digital na sua indústria
Reconhecer os impasses críticos para
um processo de transformação digital de
sucesso
Aprender a definir uma missão de
transformação e programas estratégicos
Aprender a construir uma primeira versão
do roadmap de transformação digital da
sua empresa

Para
quem:
Administradores executivos de
organizações públicas e privadas,
envolvidos em programas de inovação e
de transformação
Gestores de topo e diretores de primeira
linha que pretendam pôr em marcha um
roadmap de transformação digital
Líderes e decisores em qualquer
setor de atividade que pretendam
dar um passo em frente ao nível
da transformação digital das suas
organizações

Responsáveis por áreas de negócio,
projetos de inovação e geografias
Empreendedores que pretendam
identificar oportunidades de mercado

Programa
Este programa conjuga o expertise da investigação do Nova SBE
Digital Experience Lab e a inteligência de mercado da IDC sobre o
estado da arte das tecnologias de informação (TI) e processos de
transformação digital (DX).
O resultado é uma experiência prática focada num output final: um
roadmap de transformação digital customizado à realidade de
cada indústria e empresa que frequenta o programa.
Através de uma vasta biblioteca de use cases da IDC que servem como
inspiração e guia para a sua realidade empresarial, o objetivo será criar
um roadmap amplo, desde a transformação mais imediata e executável
até à mais abstrata e futurista.

Compreensão
Inspiração
Aplicação / Execução

Especial
Acesso exclusivo a +700 use cases
de todas as indústrias

Acesso premium a um dos maiores
eventos de Transformação Digital & TI
em Portugal

SAIBA MAIS

LEGO® Serious Play®
Experimentação focada no output final

Programa

24 horas

Módulo 1

Módulo3

A Transformação Digital Hoje

Desenvolver um Roadmap

Pilares da transformação digital
Liderança
Omni-experiência
Contratação de talento
Modelo operacional
Informação

SESSÃO

KEYNOTE
Como gerir e monetizar dados nos próximos
5 anos?
Definição da visão e orientação estratégicas
Seleção de programas estratégicos e use cases
por indústria:
Banca, Seguros e Serviços Financeiros

Princípios de inovação

Recursos Energéticos

Da transformação digital à transformação de TI

Saúde

Introdução à metodologia IDC de use cases
E
 xplorar e aplicar os use cases por função:
Gestão de informação e analytics
Experiência do consumidor

Hotelaria, Turismo e Restauração
Indústria e Agricultura
Comércio e Retalho
Transportes e Logística
Estado e Organizações Governamentais

Engenharia e R&D

Identificação de impasses

Gestão da infraestrutura

Construção do roadmap

Finanças

Estabelecimento de KPIs

Gestão de recursos humanos
Estratégia corporativa e legal
Procurement

Desafio de Inovação: Cocriação de
modelos de negócio baseado em
ecossistemas

Módulo 2

Inspirar para Repensar
Edição de outubro:
Edição de março:

L
 EGO® Serious Play®: Construir a Smart
City de 2025

IDC Directions
IDC FutureScape

Acesso premium a um evento exclusivo da
área de Digital & TI

Exercício prático: Potencializar a Economia
da API de negócio

Corpo Docente

Coordenação Científica
Miguel Moreira
Advisor do Digital Business Knowledge Center
da Nova SBE e professor de Formação de
Executivos. É também consultor independente e
empreendedor em projetos de novos modelos
de formação digital e assessor do board de
empresas de tecnologia. Formado em Engenharia
Mecânica, anteriormente foi CEO da PT PRO,
PT Sistemas de Informação, PT Cloud e Data
Centers, e consultor na Andersen Consulting e
PwC em Portugal e Espanha.

SAIBA MAIS

Bruno Horta Soares
Leading Executive Advisor @ IDC

Miguel Moreira
Digital Experience Lab Advisor @ Nova SBE

Gabriel Coimbra
Country Manager @ IDC

Miguel Pina e Cunha
Professor Catedrático @ Nova SBE

João Castro
Digital Experience Lab Lead @ Nova SBE

Nadim Habib
Professor Convidado @ Nova SBE

SAIBA MAIS SOBRE O CORPO DOCENTE

Líder em Portugal
Entre os melhores da Europa
Formação de Executivos

TOP 30 NA EUROPA
TOP 50 NO MUNDO
Mestrado em Gestão
o

30 MELHOR DO MUNDO
Mestrado em Finanças
o

21 MELHOR DO MUNDO
Business School
a

25 MELHOR DA EUROPA
Universal Business School

5 PALMAS

Nova School
of Business &
Economics
Uma escola que sempre olhou
para o futuro como forma de
perpetuar o seu legado.
Desde o início que o papel da Nova SBE esteve sempre
muito bem definido. E assim se manteve nos últimos 40
anos: participando ativamente para transformar o mundo
de forma positiva.
Acreditamos em ter um compromisso para com todas as
pessoas que se atrevem a questionar, a descobrir, a criar.
As que continuam a tentar superar-se e a melhorar os
meios através dos quais podem ser melhor e fazer melhor
enquanto pessoas, profissionais, líderes. Enquanto cidadãos.
Amanhã, tal como hoje, seremos uma escola que receberá
quem continua a acreditar na nossa capacidade em
superarmo-nos, demonstrando as mentes curiosas e
determinadas que somos.
Seremos o espaço onde é possível ter as ferramentas
necessárias para perceber onde quer ir e começar a traçar o
caminho para chegar lá.
Ver história a ser feita e fazer parte dela é um privilégio raro.
Bem-vindos!

Nova SBE Executive Education
Expanda os seus horizontes.

Executive Program
Manager
Vasco Oliveira
vasco.oliveira@novasbe.pt
+351 916 589 332
CANDIDATE-SE AQUI

IDIOMA
Português
DURAÇÃO
3 dias
FORMATO
Das 9h às 18h

exed.novasbe.pt

1ª EDIÇÃO
16 a 18 de outubro de 2019

Nova School of Business & Economics

INVESTIMENTO
2.100€

Ming C. Hsu Executive Hall
Campus de Carcavelos
Rua da Holanda, 1
2775-405 Carcavelos

ACREDITADO POR:

MEMBRO DE:

RECONHECIDO POR:

SIGA-NOS:

