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O mundo dos negócios está a mudar mais rápido que nunca. As tecnologias digitais 
transformaram os mercados, os comportamentos dos clientes, as metodologias de 
desenvolvimento de produtos e até o comportamento dos colaboradores de uma empresa - o 
modelo de negócio da sua empresa está à beira de uma mudança tremenda.  

Empresas de todos os setores são obrigadas a adaptar, adotando novas formas de trabalhar, 
onde não existem fronteiras físicas, onde a distância geográfica não impossibilita uma transação 
e onde o mundo digital passa finalmente a ser uma necessidade em vez de um “nice to have”. 

Na sequência do desafio que nos foi dirigido por parte da Câmara de Comércio Americana em 
Portugal, é com prazer que vos apresentamos a nossa solução de formação em formato 
LearnSprint™ totalmente remoto de Estratégia Digital e Transformação.
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LearnSprint™ nas área: 

• Estratégia Digital e Transformação 

E uma programa em formato online com 3 semanas de duração, cobrindo diversas áreas ao 
longo de 8 módulos, 3 sessões Livestream e 1 projeto final. 

Os participantes terão acesso ao Sprint Center através de Microsoft Teams onde podem aceder 
ao conteúdo dos Sprint (durante 6 meses após conclusão do mesmo) e trocar ideias com colegas 
e docentes de forma a facilitar a aprendizagem e consolidação dos conhecimentos adquiridos.  

Duração média: 24 Horas por LearnSprint™
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LearnSprint™
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Objectivos do LearnSprint™ Estratégia Digital e Transformação e: 

• Entender as principais forças que sustentam a progressão da Transformação Digital 

• Entender os ferramentas e modelos centrais no desenvolvimento de uma estratégia de 
Digital Transformação 

• Estar melhor preparado para desenvolver inovação baseada no cliente e como esta é 
central em uma estratégia de Transformação Digital 
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Neste LearnSprint™, abordamos as ferramentas e o mindset que é necessário para melhorar as 
suas capacidades de liderança num mundo digital assim como desenvolver estratégias de 
negócio que alavanquem o poder da transformação digital na sua empresa. Com recurso a 
“8 frameworks/ferramentas” aprenderá a usar de forma eficaz os recursos da sua empresa, 
tornando-a mais ágil para reagir a mudanças de mercado, aumentar o volume de negócio 
por meio de tecnologias digitais e gerar mais valor para os seus clientes. 

Aproveite a oportunidade e embarque neste sprint de transformação digital que condensa 
20+ anos de experiência de alguns dos melhores especialistas em tecnologia e marketing 
digital.
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“There is no alternative to digital 
transformation.  

Visionary companies will carve out 
new strategic options for themselves 
— those that don’t adapt, will fail.”

- Jeff Bezos, Amazon



VISÃO GLOBAL 
Estratégia Digital & Transformação 
LearnSprint™
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A estrutura dos LearnSprint™ foi projetada para ser concisa e objetiva, privilegiando a 
aplicação prática dos conhecimentos em cenários reais. 
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Formato e Materiais

• 8 Módulos de Vídeo 
interativos com duração de 
10 min 

• Análise dos 8 case studies 
com vídeos de cerca de 5 
min 

• 3 sessões Livestream 
• Sessão com Convidado 
• Projeto Final

Centro de estudos onde todo o 
material está disponível: 
• Sprint Workbook e Case studies 
• Videos 
• Livestreams 
• Documentação e Instruções 

finais do projeto

Canal onde os 
participantes poderão 
interagir com colegas e 
docentes, trocar ideias e 
esclarecer duvidas. 

Após concluir todas as 
atividades do Sprint, 
incluindo o projeto final, 
cada participante 
receberá um certificado 
de conclusão.

Formato 
LearnSprint™

LearnSprint™ 
Center

LearnSprint™ 
Channel

Certificado 
LearnSprint™
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LearnSprint™ Journey

Duração Total por 
Participante:  
~24 horas  
Local de Realização: 
Microsoft Teams 

Pre-Sprint Semana 1 Semana 2 Semana 3 Pós-Sprint

Livestream Livestream LivestreamE-mail 
Syllabus 

Onboarding 

Contactos do 
Cohort 

Calendário

M1 

CS
M2 

C2
M3 

C3
M4 

C4
M5 

C5
M6 

C6
M7 

C7
M8 

C8

E-mail 
Certificado 
Feedback do Sprint 

Portfolio de 
projetos 

Desenvolvimento 
do Projeto Final 

Entrega do Projeto 
Final

Peer Review 

Canal onde os participantes poderão interagir com colegas e docentes
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Onde Quem Como

Digital Portugal

Digital EU

Digital Global

Modelo Ser Humano Modelo Escalada

Customer Experience

Modelo Virtuoso Dados

Modelo Três Virtudes

Inovação Pack Recorrente

Módulos
1.  Digital Global 
2. Modelo Ser Humano 
3. Modelo Escalada 
4. Modelo Customer Experience

5. Modelo Inovação 
6. Modelo Virtuoso Dados 
7. Modelo Pack Recorrente 
8. Modelo Três Virtudes
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Módulos
Módulos

Modelo Digital Global:  
Vamos explorar o key numbers do Digital em Portugal, na Europa e No Mundo, e que ferramentas podem 
ser usadas para chegar ao consumidor

Modelo Ser Humano:  
Que ferramentas podemos usar para melhor ir de encontro ao nosso consumidor. Iremos utilizar dois 
mecanismos e modelos para ajudar neste tema.

Modelo Escalada:  
Vamos Avaliar como pode o Modelo Escalada, ser aplicado no decursos dos trabalhos para apresentar 
uma metodologia simples de entrega ao mercado do nosso projetos, através da análise de pré-
utilização, utilização ou pós-utilização. E como podemos focar, mais ou menos, o nosso investimento em 
levar ao mercado o nosso produto ou serviço. 

Modelo Customer Experience:  
O que sentem os nossos stakeholders quando têm um Job to be Done com a nossa empresa, ou quando 
interagem com um outro departamento. Qual a sua jornada. 
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Módulos

Módulos
Modelo Inovação:  
Como pensar inovação, como entender o que é inovação Radical ou Incremental, e como enquadrar o 
cliente neste processo, entendendo o que são clientes não servidos ou necessidades desconhecidas
Modelo Virtuoso Dados:  
Os efeitos de rede são a barreira e defesa de todas as empresas da economia digital, vamos entender 
como gerar mais dados, que geram melhores padrões, que fazem melhores produtos, e que nos trazem 
mais clientes. 
Modelo Pack Recorrente:  
Modelos de Subscrição são um começo, mas na era digital, o modelo de subscrição com agregação de 
diversos serviços é o vencedor da criação de valor.
Modelo Três Virtudes: 

Como podemos analisar as ideias e projetos de inovação pela lente das três virtudes: Se é diferente, Se é 
Relevante e se é Sustentável ou seja se conseguimos defender essa posição de inovação. 
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Este LearnSprint™ é intensivo, desenhado para que cada um individualmente e em grupo esteja 
ligado ao material do programa, para tornar utilizável todo o conhecimento. Os participantes que 
retiram mais deste sprint são aqueles que participam ativamente na aprendizagem e no 
desenvolvimento do trabalho, incluindo:  

• Participar ativamente nas sessões presenciais. 
• Discutir o que aprendeu com os seus colegas, e realizar todas as reflexões e análise do 

conteúdo. 
• Completar o projeto final e dar feedback entre-pares, para entender a perspectiva dos outros 

sobre o que foi construído.  

• Visionar todos os vídeos, bem como a sessão Live, que também será gravada para posterior 
consulta.  
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Participação no LearnSprint™
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Docente
Pedro Janela 

Pedro é CEO, fundador e co-proprietário da holding WYgroup focada em 
em digital, atualmente com um portfólio de 7 empresas e mais de 320 
colaboradores. Crescendo do zero em 2002, o WYgroup é agora o maior 
grupo de Marketing independente a operar em Portugal e o segundo 
maior a operar para fora de Portugal, com faturação superior a 25M EUR. 
Ele é o fundador e Business Angel do fundo de seed capital eggNEST. É 
docente do ISEG, novaSBE, ISCTE e da Lisbon Digital School nas áreas de 
Estratégia, Inovação, Agile, Marketing Digital e Branding para Pós-
Graduados e Formação Executiva. Estudou Engenharia Electrotécnica no 
IST, Estratégias de Marketing Competitivo na Wharton School - University 
of Pennsylvania, frequentou o PAEGI na Católica-Lisbon e o Advanced 
Management Program na Kellogg e Católica-Lisbon. É Vice-Presidente da 
Make-a-Wish Foundation em Portugal. É também Diretor de Crescimento 
da Entrepreneur’s Organization na Europa.
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Preço: 
• Público geral: 345€ 
• Associados: 300€ 

Desconto de Grupo (exclusivo associados AmCham) 
• 5 participantes: 276€ pp (- 20%) 
• 10 participantes: 258,75€ pp (- 25%) 

Data de inicio prevista: 
• 17 Maio 2021 

Inscrições 
• Segue ficha de inscrição 
• Qualquer questão deverão contactar a AmCham Portugal: Graça Didier, amchamportugal@mail.telepac.pt
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Investimento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5KqY-KGSrtNWm-TOHtaaJmssmDUkGYq_gzdazNMB0qmH7TQ/viewform?usp=sf_link
mailto:amchamportugal@mail.telepac.pt
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O que está incluido no LearnSprint™ Estratégia Digital e Transformação: 

• Concepção, coordenação e docência do curso 

• Sessões LiveStream 

• Disponibilização de vídeos, case studies e restantes materiais de estudo 

• Acesso a plataforma com todo o material de apoio em formato digital 

• Certificados individuais de participação 

• Formação transmitida em Português (algum conteúdo adicional em texto poderá estar em inglês)
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A WYgroup Agile Learning é uma empresa especializada em 
modelos inovadores de aprendizagem, criada a partir da 
capacidade de produzir conteúdos excepcionais, com 
aplicação prática e imediata, baseada na metodologia 
LearnSprint™.  

Temos o orgulho de fazer parte do maior grupo português 
independente de marketing digital, WYgroup, proporcionando 
uma experiência excepcional ao cliente por meio de produtos 
digitais, comunicação de marketing e média paga. 
Com os uma forte equipa de 320+ talentos, incluindo alguns 
dos mais reconhecidos thought leaders em Portugal, temos 
muito conhecimento que estamos desejosos de poder 
partilhar.
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WY Agile Learning
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“The biggest part of our 
digital transformation is 

changing the way we think.”

- Simeon Preston, Bupa
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