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A WOBI APRESENTA
UM EVENTO
AO VIVO EXCLUSIVO

Estratégia de
Crescimento
Rita McGrath
ESPECIALISTA EM
ESTRATÉGIA E
PROFESSORA DA
COLUMBIA BUSINESS
SCHOOL

ON

O QUE É
GROWTH
STRATEGY?

Este evento 100% ao vivo, ministrado por Rita
McGrath, especialista em estratégia e professora
da Columbia Business School, vai ajudá-lo(a) a
construir uma estratégia bem sucedida que se
ajuste aos tempos em que vivemos. Também
oferecerá as ferramentas para gerir o crescimento
estratégico em cenários incertos, e as chaves para
conhecer os seus clientes e a sua experiência
enquanto consumidor.

2-4

MARÇO

3

SESSÕES

6

HORAS
NO TOTAL

AO VIVO

Precisamos passar de uma mentalidade em que
se parte do pressuposto da estabilidade para
outra que nos leve a questionarmo-nos
frequentemente sobre a mudança: o que está a
mudar nos nossos mercados, nas tecnologias...

Rita McGrath

Estratégia de
Crescimento

Rita
McGrath

ESPECIALISTA EM ESTRATÉGIA
E PROFESSORA DA COLUMBIA
BUSINESS SCHOOL
A professora Rita McGrath é amplamente
reconhecida como uma autoridade global
no campo da liderança para inovação e
crescimento em tempos incertos. Como
consultora de CEOs, seu trabalho teve um
impacto duradouro na estratégia e nos
programas de crescimento de empresas
listadas na Fortune 500 em todo o mundo.
Ela é autora de cinco livros, incluindo o
best-seller The End of Competitive
Advantage and Discovery Driven Growth,
citado por Clayton Christensen como
criador de uma das ideias de gestão mais
importantes já desenvolvidas. Seu novo livro
é o Seeing Around Corners: How to Spot
Inﬂection Points in Business Before They
Happen.
Rita também é fundadora da Valize, uma
plataforma de inovação cuja missão é
ajudar as organizações a criar capacidade
de inovação duradoura como base para a
prosperidade compartilhada de longo
prazo.

SESSÕES

DURAÇÃO DE
CADA PALESTRA

120

MINUTOS

HORA DE INÍCIO:
10:00AM (Cidade do México)
1:00PM (Buenos Aires, Brasília)
5:00PM (Berlim, Madrid, Rome)

11:00AM (New York, Bogotá, Lima)
4:00PM (Londres, Lisboa)

Todas as sessões estarão disponíveis On Demand durante 1 mês após o evento

1

Bem-vindos ao novo manual de estratégia
De uma vantagem competitiva sustentável para uma transitória
Os 6 elementos do novo manual de estratégia

TERÇA-FEIRA

2

Pensar além da indústria: quem são os seus verdadeiros concorrentes?

MARÇO

2
QUARTA-FEIRA

3

MARÇO

3
QUINTA-FEIRA

4

MARÇO

Ferramentas para gerir o crescimento
estratégico em cenários de incerteza
Análise de opções e portfólio de atividades
Planejamento impulsionado pela descoberta: conversão de suposições
em conhecimento
Separação saudável

Competir no seu campo: os seus
clientes não deveriam ser um mistério
Segmentação sobre a base de comportamentos não demográﬁcos
Cadeia de consumo: compreender a experiência total dos clientes
Análise de atributos: quais são as concessões que fazem os clientes ao
avaliar as suas ofertas?

OFERTA ESPECIAL

Válida até 26 de fevereiro de 2021
1 ticket

164 USD
249 USD

3 tickets

5 tickets

10 tickets

424 USD

679 USD

1.309 USD

639 USD

1.039 USD

1.999 USD

Benefícios
ACESSO AO EVENTO DIGITAL DE 3 DIAS
TRADUÇÃO SIMULTÂNEA AO PORTUGUÊS
CERTIFICADO ASSINADO POR RITA MCGRATH E WOBI
RESUMO EXECUTIVO
CONTEÚDO AUDIOVISUAL EXCLUSIVO PÓS-EVENTO

Main Sponsor

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE PACOTES DE
MAIS DE 10 INGRESSOS E PATROCÍNIOS
info.pt@wobi.com

wobi.com/online-events/pt-br

Seu acesso a um ano de inspiração e idéias

O seu passe anual ao WOBI On Digital Events
Aproveite do acesso exclusivo a 10 eventos digitais
durante 1 ano, aos que você pode optar por
registrar-se de acordo com os seus interesses a
medida que se publiquem os eventos.

790

DÓLARES

Opte por um pagamento único ou parcelado.

Visite wobi.com/online-events/wobi-pass para mais informações
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