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Caro Alumnus / Estimada Alumna AESE,
O setor dos seguros está em transformação. A vantagem da digitalização dos negócios e as permissas sobre os quais assentam a
nova relação com os clientes foi o tema do encontro que reuniu dezenas de dirigentes e empresários do setor, na AESE. Da Big
data e da Inteligência Artificial à apreciação sobre o state of the art do setor pelo Presidente da APS - Associação Portuguesa de
Seguradoras - José Galamba de Oliveira -, conheça as estratégias já adoptadas pelas seguradoras de referência e como proceder
ao Advanced Analytics da atividade.
O software tem um impacto muito significativo no dia a dia, em qualquer setor de atividade. Rui Freire, Managing Director da
Omnicom Media Group, foi o convidado da AESE para enunciar as vantagens e as oportunidades que as novas tecnologias
inspiram, ainda que em algumas situações nos sintamos “engolidos” por elas. O evento ocorreu na AESE em Lisboa, inserido no
âmbito do Thought Leadership MBA.
O processo de expatriação abrange múltiplas variáveis, algumas das quais passíveis de serem antecipadas e planeadas com
êxito. A AESE recebeu 5 profissionais com responsabilidade executiva nos 4 cantos do mundo e promoveu o diálogo sobre as
questões relacionadas com a tomada de decisão, os fatores a ter em conta para o sucesso da experiência e a preparação do
passo seguinte. O Agrupamento de Alumni em colaboração com o Centro de Career Management da AESE prometem a
realização de mais eventos similares em breve.
Carina João Oliveira, 16.º PGL da AESE, está de parabéns. Foi recentemente nomeada directora executiva da Insignare –
Associação de Ensino e Formação.

No Panorama veja notícias sobre …





“Precisamos dos outros para sobreviver”
Deceção com os comprimidos
O casamento gay divide a Europa
“La tiranía de la igualdad”

Reflexões mais profundas na Documentação:



Maternidade e profissão: uma corrida de obstáculos
Mulheres e tecnologia: quem não quer a quem?
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