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Objetivos do programa: capacitar o gestor de TI quanto ao Alinhamento Estratégico das   

Políticas, Sistemas de Informação e Projetos com as estratégias de negócios da organização. 

Conhecer os  processos  de  Digital Revolution  e  Industry 4.0  que visam  a inovar  e dar  

sustentabilidade aos negócios das  organizações.  

Programação*   

1st week: Digital Revolution  

How to identify challenges and opportunities for digital transformation and how 
to a develop digital strategy. Process of exploring the current state of digital      
disruption and how different industries are being impacted. Understand how to 
identify competitive differentiators in this digital world and how to develop 
strategies (both offensive and defensive) that can give businesses an edge.  
 Company visits and Business Case Studies (Amazon Go – Business Case – Just 
Walk Out   Technology) 
  
2nd week: The new IT Governance - quality, customer satisfaction, and 

IT-business  

Efficiency vs Service: the management challenge; Service Experience Organiza-
tion, Automation Project Development; Conflicting agendas: CIO vs CEO;     
Incorporating SIAM (System Integration Management) into Service Ecosystem; 
IT as a Service Broker (ITaaSB) and how it will affect the way you conduct busi-
ness in the future; Challenges to aligning IT to the needs of the business;  
Company visits and Business Case Studies.  
  
3rd week: Industry 4,0 - Cyber-Physical systems, the Internet of 

things, cloud computing in action  

Industry 4.0: Explore the current and future ramifications of Industry 4.0. 
Vertical networking of smart production systems. Analyze the impact of new 
manufacturing models on your value proposition. Assess the radical shifts in 
process technology;  total connectivity and big data.  Business Case Studies. 
 
Leituras prévias: os alunos receberão um conjunto de artigos para leitura, com 4 
meses de antecedência, possibilitando sua melhor  preparação para as aulas.  
 
*Sujeito a alterações de acordo com a coordenação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO* 

ATIVIDADES VINCULADAS    
AO PROGRAMA 

 

 

Tecnologias Digitais alinhadas a Estratégias de  
negócios das organizações 

PROGRAMA 

DIGITAL COMPANIES &  
E-BUSINESS REVOLUTION 
Instituição parceira da IBS-SP:  

California State University, Northridge - 

CSUN — Estados Unidos 

Data: Janeiro e Julho  

Carga horária: aulas e atividades em perío-

do integral durante 3 semanas—75h/aula e 

5h/atividades extra sala 

Corpo docente: professores PhDs da pró-

pria universidade, com grande experiência 

acadêmica e executiva 

Dinâmica das aulas: aulas expositivas, 

discussão de casos e  atividades práticas  

Público alvo: graduandos e graduados com 

interesse na área de Gestão de TI e  

Tecnologias Digitais 

 

Atividade adicional: módulo de Business 

English incluso no programa com 27h/aula 

Dupla Certificação: Certificate in  

Executive Management e Business English 

Número de alunos em sala: de 15 a 30 

Investimento: U$ 6.289,50 + matr. U$ 

90—ver programa de bolsas de estudos e 

convênios com empresas 

Condições de pagamento: até 16 x sem 

acréscimo. 

O programa prevê dois encontros 

com executivos americanos dentro 

da grade de atividades. O grupo 

irá visitar uma empresa ou rece-

berá em sala de aula um executivo 

local para propiciar uma oportuni-

dade de interação ao vivo com a 

realidade de negócios dos Estados 

Unidos. Os alunos receberão ainda 

sugestões de visitas a organizações 

e eventos para serem desen-

volvidas mediante escolha dos 

alunos em seus horários livres. 

Campus Principal da California State University 


