
ESTRATéGIA: INSTRUMENTOS E PROCESSOS
Diversificar o portefólio de ferramentas de apoio à gestão e ao crescimento organizacional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, estratégia, direção, new business, entre outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização de
instrumentos e processos de conceção e definição estratégica.
Empreendedores e gestores de empresas.

Referência: 1080

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:articular os diferentes conceitos, dimensões e níveis de
decisão estratégica;
escolher e aplicar ferramentas para identificar, organizar e analisar
fatores-chave do enquadramento estratégico;
otimizar os processos formais e tácitos de conceção e decisão
estratégicas na sua organização.

Métodos: Sessões teóricas e aplicadas de instrumentos:de análise
e planeamento estratégico e
para a tomada de decisão.

 BEST   As decisões estratégicas são tomadas em contextos cada vez mais marcados pela mudança acelerada, turbulência, incerteza e
imprevisibilidade. Assim, é essencial que as organizações e os seus quadros alarguem o seu portefólio de ferramentas capazes de
contribuir para “mapear o território estratégico" e de ser utilizadas em processos de tomada de decisão.

A componente central deste curso é dedicada à exemplificação de instrumentos e processos estratégicos para identificar, organizar e
interpretar fatores-chave do contexto decisional e analisar atores estratégicos.

Programa

Analisar as características e evolução do ambiente de negócios e da atividade da empresa

Exigências dos consumidores e dos clientes: a era “one to one”.
Aceleração da mundialização das atividades e da competição.
Impacto do comércio eletrónico nos canais de venda e de distribuição.
Modelo de Porter das 5 forças (a empresa e a evolução do ambiente).

Identificar o campo estratégico da empresa

Princípios da estratégia e das operações: as matrizes estratégicas (BCG, Mckinsey).
Análise da concorrência, mercados-alvo e posicionamento estratégico.
Efetuar o diagnóstico da empresa.

Conhecer as manobras estratégicas

Abordagens tradicionais da estratégia: domínio pelos custos, focalização, diferenciação ou aliança.
A progressão pelas vantagens concorrenciais: possibilidades e limites.
Orientação estratégica pela criação de valor.
Vigilância estratégica: ter sucesso pela antecipação.

Dominar a dimensão financeira da estratégia

Objetivos de rentabilidade, de crescimento e de produtividade.
Como financiar o desenvolvimento: endividamento, tesouraria, reforço dos capitais próprios.
Otimização das fontes de financiamento da empresa.
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Desdobrar a estratégia na empresa

Partilhar a estratégia: equipa de reflexão estratégica.
Comunicar os objetivos estratégicos: obter a adesão.
Resistência à mudança: origem, natureza e modos de expressão.
Criar a dinâmica da mudança: conhecer e antecipar as fases de transformação de uma organização.

Fomentar a apropriação da estratégia pelos seus principais atores

Transformar objetivos estratégicos em planos a médio prazo, orçamentos de investimento e orçamentos operacionais.
Estabelecer grupos de projeto.
Conceber quadros de indicadores estratégicos: aplicar a orientação estratégica.
Dinamizar a estratégia: os cenários, as alternativas.
Manter a motivação: acompanhar os indicadores, reconhecer as performances excecionais e os sucessos coletivos.

Pontos Fortes

Elevada componente prática
Temas essenciais à gestão empresarial nos dias de hoje
Dinâmico e de acordo com necessidades atuais
Programa inovador e abrangente



DESIGN THINKING PARA A INOVAçãO NA EMPRESA
A criatividade como catalisador de inovação e da transformação do capital humano das organizações

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores e outros profissionais das áreas do
planeamento, marketing, estratégia, inovação,
sustentabilidade, research, newbusiness, entre outras.
Profissionais que desejem ganhar competências na utilização e
implementação da abordagem do Design Thinking para potenciar a
inovação estratégica e a sua mais-valia nos processos decisionais e
criativos das organizações.
Empreendedores e gestores de pequenas e médias empresas.

Referência: 1140

Objetivos: Através desta formação os participantes podem:Aplicar
a abordagem do Design Thinking para capitalizar o talento,
criatividade, engenho e conhecimento do capital humano das
organizações;
Implementar ferramentas criativas e analíticas com maior uso nas
abordagens Design Thinking para o entendimento de problemas e
exploração de soluções;
Criar, desenvolver, estruturar, planificar e implementar processos
participativos e colaborativos de Design Thinking.

Métodos: Laboratório teórico e prático (hands on) focalizado na
experimentação e compreensão-pela-ação da abordagem Design
Thinking (simulação Design Lab).
Será simulado um processo sistémico de Design Thinking com
aplicação direta de ferramentas criativas e de análise para a
identificação de novas oportunidades, resolução de problemas e/ou
criação de soluções estratégicas e inovadoras.

O capital humano é uma grande força empresarial e das organizações, muitas vezes pouco explorado e/ou utilizado.

A criatividade, talento e engenho das pessoas e das organizações é visto como um campo confuso, quase caótico e incerto, difícil de
gerir e, deste modo, com pouca utilidade estratégica. Porém, estes 3 elementos, muitas vezes de forma fortuita e ocasional, têm o
poder de abrir novos ciclos de negócio às empresas, com alto contributo na durabilidade e prosperidade das mesmas.

A necessidade do uso do engenho, criatividade, talentos únicos e conhecimento acumulado do capital humano das organizações tem
vindo a aumentar pelo seu potencial competitivo e inovador. O Design Thinking (DT) é uma abordagem que permite explorar de forma
aberta e participativa, porém estruturada e bem enquadrada, o potencial humano, para encontrar oportunidades, resolver problemas
e/ou explorar soluções válidas e singulares.

Este curso tem o intuito de, num equilíbrio entre teoria e prática, capacitar os participantes, as suas equipas, departamentos e as
organizações com uma abordagem sistémica, com novos processos e ferramentas que apoiam e fomentam o talento individual e de
grupo de forma colaborativa e estratégica.

Programa

Posicionamento histórico e princípios hereditários da abordagem do Design Thinking: definições, processos e aplicações chave

Conceitos e processo base

Tipologias de perspectivas e o impacto estratégico.
Processos e objetivos associados à abordagem do Design Thinking - O processo sistémico e o seu impacto nos processos de
inovação.
Ferramentas associadas ao Design Thinking.
Capacidades chave associadas ao Design thinking.

Explorar de forma prática e aplicada o processo sistémico do Design Thinking

A importância da desconstrução da problemática e o conceito de “wicked problem”.
A lógica abdutiva.
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Compreender as fases processuais – reflexão-na-ação.
Aplicar as ferramentas chave – ferramentas de base criativa.
A relevância da cultura virada para o trabalho em equipa e comum – a coconstrução.

O lado estratégico e competitivo da abordagem do Design Thinking

O enquadramento estratégico pela prospectiva.
A exploração de oportunidades pela inovação estratégica.
A criação de soluções pela apreensão da natureza do problema pela experimentação – Design Lab.

 

Pontos Fortes

Compreender as vantagens competitivas e os desafios culturais que advêm da abordagem Design Thinking;
Identificar participantes a envolver e compreender as ferramentas de gestão de grupos no processo Design Thinking;
Analisar os resultados por forma a identificar os fatores-chave e estratégicos com impacto na sua organização.



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.
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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.
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POWER BI (NíVEL 1)
Aceda de forma rápida e simples a informações críticas para qualquer organização

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar
relatórios de forma rápida e eficaz sem recurso a conhecimentos
de programação dentro do ambiente Office 365.

Referência: 1259

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aceder a diferentes origens de dados;
Criar um modelo de dados;
Criar relatórios;
Introdução ao DAX;
Publicar relatórios.

Métodos: Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.

Num ambiente organizacional onde informação atual é fundamental mas nem sempre fácil de
analisar, torna-se crucial monitorizar dados em tempo real de forma fácil. Saiba como utilizar o Power BI, o serviço de Business
Intelligence da Microsoft, transformando os dados da sua empresa em informação fácil de compreender e útil para qualquer processo
de tomada de decisão.

Programa

Introdução ao Power BI

Aceder a diferentes origens de dados

Criar um modelo de dados

Adicionar colunas calculadas;
Definir relações;

Adicionar visualizações aos relatórios

Formatar visualizações

Exercícios de aplicação prática
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POWER BI (NíVEL 2)
Ferramentas de Business Analyticis e Bussines Inteligence ao serviço da sua empresa

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar
indicadores de performance, relatórios e dashboards de forma
rápida dentro do ambiente Office 365.

Referência: 1260

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Melhorar o modelo de dados introduzindo Medidas;
Filtrar dados e utilizar parâmetros;
Criar Indicadores de performance;
Utilizar visualizações avançadas;
Criar dashboards;
Publicar e partilhar relatórios.

Métodos: Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.

Monitorizar o desempenho da sua área de negócio ou empresa é uma atividade crítica. Todavia, a
enorme quantidade de dados gerada atualmente torna esta atividade difícil e dispendiosa.

Através desta ação descubra como pode tirar partido desta informação melhorando os seus processos de tomada de decisão.

Programa

Criar colunas calculadas e medidas

Definir indicadores de performance

Utilizar visualizações avançadas

Criar e utilizar parâmetros

Criar dashboards

Publicar e partilhar relatórios

Exercícios de aplicação prática

Pré-requisitos?

Recomendável a frequência do curso Power BI (Nível 1)

qhttps://www.cegoc.pt/curso-formacao/tecnologias-informacao/power-bi-nivel-1/



