
TRANSFORMAçãO DIGITAL DA EMPRESA
A transformação digital enquanto fator de inovação e crescimento para a empresa

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Dirigentes, Gestores.
Responsáveis de Unidade de Negócios, Chefes de Vendas ou
Marketing.
Consultores e todas as pessoas responsáveis pela transformação
digital da empresa.

Referência: 1144

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Compreender os desafios da transformação digital da
empresa.
Adquirir uma visão geral da transformação digital e competências-
chave.
Conseguir o patrocínio da transformação digital na organização.
Repensar o seu modelo de negócios e atualiza-lo usando a
transformação digital.

Métodos: Através de exemplos práticos e exercícios para estimular
a formulação colaborativa para o que é ágil e que, logo, é digital,
para potenciar o conhecimento.

A digitalização afeta todas as funções de negócios da empresa, ou seja, é uma das alavancas de inovação e desenvolvimento.

Como tal as empresas não têm escolha: a necessidade de se adaptarem a uma nova economia conectada, avançar num ambiente de
mudança rápida é premente.

Esta formação responde às necessidades dos gestores que desejam abordar a transformação digital da sua empresa ou da sua
unidade de negócio.

Programa

Identificar questões de transformação digital

Analisar as tendências de uma economia em mudança acelerada.
Esclarecer o papel das tecnologias digitais: móvel, redes sociais, analise de dados com Business Inteligence através da Business
Analysis), computação em nuvem (Cloud computing), a Internet das coisas Internet of Things (IoT).
Melhorar o conhecimento dos clientes através de E-CRM e Big data.
Visar a convergência das funções de marketing, venda, relação-cliente (visão 360° e multicanal).
Medir os desafios para os Chief Information Officer (CIOs): segurança de dados, BYOD (Bring your own device), trabalho remoto,
etc..

Identificar e desenvolver as novas competências digitais

Integrar a evolução e a emergência de novas profissões: Community Manager, Chief data Officer, cientista de dados (Data
Scientist), etc..
Identificar e desenvolver as competências numéricas dos colaboradores.
Localizar o papel da função de RH na transformação digital da empresa: coaching, formação, etc..
Promover a utilização das redes sociais, ferramentas de colaboração e redes sociais para as empresas.

Desenvolver e implementar uma estratégia digital

As estratégias de transformação digital: global, por etapa e por função.
Envolver os consumidores e os clientes da empresa na: cocriação de ofertas, comunicação da marca, co inovação, redes sociais.
Situar o grau de maturidade da empresa face à transformação digital: ferramentas e processos.
Repensar seu modelo de negócio face a transformação digital.
As novas abordagens de diferentes conceitos como: Mobile first, lean startup, Growth hacking.



Digitalizar o management e a organização: as chaves para o sucesso

Identificar os principais fatores de sucesso de um projeto de transformação Digital.
Agilizar os processos de trabalho e acelerar as tomadas de decisão.
Preparar um novo papel para os gestores: passar da gestão para a liderança.
Estabelecer um sistema de governo digital.
“Digitalizar” a mentalidade da empresa, aproveitando para organizar.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1144
07/10/2019

Datas e cidades – Referência: 1144

Lisboa

23 Oct - 25 Oct 2019


