Transforme o seu negócio com uma abordagem centrada nas Pessoas e fique pronto para
aproveitar grandes oportunidades, de forma duradoura.
O mundo atual atravessa uma fase de grande e acelerada transformação e na generalidade das organizações
faltam as competências internas para entender e implementar um processo de mudança bem-sucedido.
Contrariando a opinião de partida da maioria das pessoas que ainda não iniciaram este processo de mudança,
o foco não se encontra na tecnologia, e sua evolução, mas muito mais nas alterações de comportamentos e
motivações que as novas gerações trouxeram para o mercado.
Este é o ponto de partida e o foco central desta ação. Conhecer e entender estas mudanças, aliado ao
alinhamento da equipa e de todos os stakeholders com o propósito da organização, são as bases para
desenvolver e implementar um plano de Transformação bem-sucedido.
Programa:
- Pessoas, Cultura e Liderança
- O Ponto de Partida - A Organização Hoje
- Definir a Nova Organização
- Implementação da Mudança
- Transformação Contínua

Destinatários
• Empresários, quadros médios e superiores de empresas,
responsáveis pelas áreas de Vendas, Marketing ou RH.
• Todos os interessados em integrar nas suas organizações,
ou desenvolver para terceiros o processo de
Transformação Digital

Resultados:
- Entender o que é o processo de transformação digital e os principais elementos em mudança;
- Compreender o papel central que as Pessoas têm neste processo;
- Identificar e distinguir as várias gerações;
- Entender o conceito de Cultura Organizacional e como esta é crítica para o sucesso da organização;
- Entender como a perceção interna e externa impacta no seu sucesso;
- Definir o novo modelo de funcionamento da organização incorporando a mudança em curso;
- Conhecer e saber aplicar os conceitos de Employee experience e Customer Experience;
- Implementar esta novo modelo, definir KPIs e efetuar a respetiva medição;
- Desenhar a organização para assegurar que o processo de transformação é continuo;
- Entender o conceito de ecossistema de suporte e o seu papel chave no sucesso.
Com a conclusão desta formação os participantes terão a capacidade de entender o processo de mudança e
conhecer um conjunto de ferramentas úteis para desenvolver, implementar, avaliar, e continuamente
melhorar, um processo de transformação digital das suas organizações.

On-Line (Quartas-feiras de 24 de março a 28 abril das 09:00h às 13:00h)
Preço: 495,00€ + IVA (Condições especiais para mais do que 2 inscrições por empresa)
(Certificado de formação de 40 horas e ferramentas de apoio)
Para se inscrever ou obter mais informações, por favor contacte-nos: basilaris@basilaris.com – 214 697 973

