Transformação
Digital
24h

Objetivo
Preparar proﬁssionais para atuarem de forma eﬁcaz nos processos de transformação digital das empresas, a
partir do entendimento abrangente de todos os aspectos envolvidos nesta jornada, sejam eles tecnológicos,
organizacionais e culturais. Através de uma abordagem prática e com estudos de casos reais, o curso de
Transformação Digital proporcionará uma visão clara dos conceitos, técnicas e tecnologias que habilitam a
competitividade neste novo cenário mundial.

Público-alvo
Diretores, gerentes, coordenadores, consultores, empreendedores e proﬁssionais de nível superior que buscam
a implementação e o desenvolvimento da transformação digital em suas organizações.

Programa
1 - A ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
1.1 - Transformação digital: você realmente
sabe o que é?
1.2 - Modelos de negócio exponenciais.
1.3 - O que está acontecendo nos mercados e
na sociedade?
1.4 - Os novos entrantes e o dilema da
transformação digital.
1.5 - A quarta revolução industrial.
1.6 - Os três pilares da transformação digital.
2 - CULTURA DIGITAL
2.1 - Sobre cultura digital.
2.2 - O novo modelo de cultura organizacional.
2.3 - Cultura Tradicional x Cultura Digital.
2.4 - Visão da cultura digital.
2.5 - Liderança digital.
2.6 - Cultura do aprendizado.
2.7 - Cultura de experimentação.
2.8 - Cultura ágil.

Carga-horária: 24 horas

2.9 - Cultura da simplicidade e o princípio da
alavancagem.
2.10 - Talentos sob demanda.
2.11 - A organização multivelocidades.
3 - ATIVOS DIGITAIS
3.1 - O que são ativos digitais?
3.2 - Modelos de negócio exponenciais.
3.3 - Uso aplicado de tecnologias.
3.4 - As plataformas digitais como meio de
implementação de estratégias.
3.5 - Analytics
3.6 - Inteligência Artiﬁcial.
3.7 - Tecnologias Emergentes.
3.7.1 - Beacons & RFID
3.7.2 - Drones.
3.7.3 - Blockchain & Cryptocurrencies.
3.7.4 - IoT (Internet of Things, ou Internet das
Coisas).
3.7.5 - Impressoras 3D.

3.7.6 - Realidade Virtual.
3.7.7 - Realidade Aumentada.
4 - ENGAJAMENTO SOCIAL E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
4.1 - Senso de pertencimento.
4.2 - Participação da comunidade.
4.3 - Experiência do usuário.
4.4 - Design thinking.
4.5 - Design sprint.
5 - IMPLEMENTANDO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
5.1 - Como fazer a transformação digital: estratégias
de implementação.
5.2 - Gestão da mudança: como convencer a empresa?
5.3 - Modelo de maturidade digital.
5.4 - Roadmap de transformação digital e análise
de investimentos.

Tutor:
Leandro Pessoa

Mestre em Engenharia Elétrica (UFMG), MBA Empresarial em Negócios (FDC),
especialista em Logística de Negócios (FUMEC) e graduado em Engenharia
Elétrica com ênfase em Eletrônica (UFMG). Possui outros cursos: Business
Transformation (Hyper Island), Design Thinking & Agile (University of Virginia),
Academias SAP MII: xMII Introductory Training, xMII Suite Advanced Training
(EUA) e certiﬁcação PMP (PMI - Project Management Institute). Atua há mais de
20 anos na área de Tecnologia da Informação, com foco em atividades de
Estratégia de TI, Gestão Corporativa de TI, Gerenciamento de Projetos de TI,
Consultoria, Pré-Vendas, Concepção de Desenho de Soluções e Projetos de
Inovação e Transformação Digital. Possui vasta experiência em gestão e
desenvolvimento de equipes, gestão orçamentária, planejamento de
investimentos, desenho de processos, gestão de sistemas, serviços de TI e
infraestrutura de TI. Têm mais de 15 anos de experiência prática no uso de
metodologias ágeis em projetos de TI (SCRUM e XP) e relevante experiência
internacional, incluindo projetos nos Estados Unidos da América, México,
Austrália, Itália, França, Bélgica, Eslováquia e China. É professor nos cursos de
pós-graduação na área de MBA em Gestão de Negócios - Planejamento,
Execução e Liderança do IETEC.

Algumas empresas cujos profissionais já participaram dos nossos cursos
Banco do Brasil, CSN, Enesa Engenharia, Fidens Engenharia, Kinross Brasil, LA Falcão Bauer, Leme Engenharia,
National Oirwell Varco do Brasil, Petronas, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, PSO Engenharia, Real
Estruturas e Construções, Santa RitaTransportes, Sec. de Estado de Planejamento e Gestão, Siemens,
Tecnometal Eng. e Construções, Tetra Tech Brasil, Tribunal de Justiça do Estado de MG.

O que dizem nossos alunos
"Os fóruns são uma excelente oportunidade de interação entre os participantes do curso, onde podemos
conhecer a realidade de diversos tipos de áreas de atuação."
Leonardo de Castro Branco - Engenheiro Eletricista
"O conteúdo é bastante objetivo e completo. O tutor é competente e tem know how para apresentar os
módulos e tirar dúvidas. A monitoria é excelente. Sempre pontual e ativa nos processos."
Michael Jardim Silva - Administrador de Empresas

EaD Ietec – Completa para Você
Os cursos de Educação a Distância do Ietec, foram desenvolvidos através do conceito de que a aquisição do
conhecimento é estimulada a partir das ações entre aluno, tutor, material didático e o ambiente de aprendizagem
que permite a interação entre os alunos. Partindo desse pressuposto, o uso das tecnologias da informação, de
exemplos práticos da aplicação dos conteúdos técnicos, bem como, as reﬂexões sobre a experiência proﬁssional
de cada participante, são elementos norteadores dos cursos a distância do Ietec. Tudo isso mediado pela ﬁgura
de um tutor com profundo conhecimento teórico e prático do conteúdo estudado.

Monitoria Pedagógica
Acompanhamos nossos alunos
individualmente. Receba
notiﬁcações de atividades,
fóruns e muito mais.

Acesso direto aos professores
Acompanhamento ativo de um
professor tutor, proﬁssional
de destaque do universo
acadêmico-empresarial.

Flexibilidade de tempo, acesso
ao conhecimento a qualquer
hora e local.

Aplicabilidade

Certificado Ietec

Nossos cursos são desenvolvidos
por professores que atuam no
mercado, o que permite uma
maior aproximação do aluno
com a prática.

Todos os cursos dão direito a
um certiﬁcado. Para receber o
certiﬁcado, você deverá obter
aproveitamento mínimo de 60%
nas atividades.

Networking
Nossa metodologia de
ensino foi idealizada para
estimular a interação entre os
alunos.

Autonomia

Conheça nossa estrutura de ensino
Fóruns

Download dos Materiais

Esclareça dúvidas e interaja com
professores e colegas sobre os
assuntos discutidos no curso.

Disponibilizamos a versão em PDF
de nossos materiais didáticos.

Avaliação do Aprendizado

Biblioteca de Mídias

Conﬁra a evolução do seu aprendizado através de nossas atividades de ﬁxação. As atividades
são pontuadas e corrigidas automaticamente.

Em nossa Biblioteca de Mídias você
encontra materiais complementares
que vão enriquecer ainda mais o seu
aprendizado.

Sobre o IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação
proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade pode ser comprovada por
meio dos mais de 13.082 proﬁssionais já pós-graduados na instituição, além dos 74.300 alunos que já
participaram dos cursos de curta duração, seminários e workshops.
Para assegurar a aplicabilidade do contéudo de seus cursos, o IETEC investe na formação de um corpo técnico
de qualidade, composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e
ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que prática e ensina.

Alguns de nossos clientes
Anglo American, Banco do Brasil, BH Trans, Cemig, CIBRASA, Codeme, Comau, Concremat, Construtora Barbosa
Mello, Copasa, CSN,Diefra Engenharia, Embrapa, Ferrovia Centro Atlântica, FIAT, Fidens, Enesa Engenharia,
Fidens Engenharia, Gerdau Açominas, Globo, HMB Tecnologia, Infraero, Itatiaia Móveis, Iveco, Kinross, LA
Falcão, Lafarge, Leme Engenharia, Locamerica, Magnesita, Magneti Marelli, MGS, Mineração Apoena, Mineração Rio do Norte, MIP Engenharia, Mitsubishi Motors, MMX Mineração, MPMG, MRS, National Oilwell Varco
do Brasil, Orteng, Petrobrás, Petronas,Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,PSO Engenharia, Real Estruturas,
Reta Engenharia, RIMA, Santa Rita Transportes, SEI Consultoria de Projetos, Sec. de Estado de Planejamento,
Siemens, Sky, Stefanini, Sodexo, Sotreq, Tecnometal, Telemar, Tetra Tech, TJMG, Thyssenkrupp Metalúrgica,
Toshiba, Tractebel, Unimed, Usiminas, Usinas Siderúrgicas de MG, Vallourec & Sumitomo, Viação Presidente,
Vivo, Votorantim, Walmart, White Martins.

IETEC- Ensina quem sabe fazer!

cursos@ietec.com.br I www.ietec.com.br Fone (31) 3116 -1000

